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  شـــرح  

  خالصـة المنطـق  

  
  للشیخ الدكتور عبد الھادي الفضلي رحمھ هللا تعالى     

  

  بقلم   

  اويــرعـزي القــرم خیشلا  
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                               ����﷽  

  

والحمد � رب العالمین وأفضل الصلوات وأتم التسلیم على المبعوث رحمة 

  للعالمین دمحم وآل بیتھ الطیبین الطاھرین

لما كانت دراسة مجموعة من خالصات العلوم ، والمتون المختصرة  وبعد    

،  في مسیرتھ العلمیة المباركة الب العلم الحوزويتمثل الخطوة األولى لط

، من تشجیعھ على  تحدید خیارات الطالب أوالً وألھمیة ھذه الخطوة في 

عنھ ـ ال سامح هللا ـ لما یجده  أو العزوف ستمرار في ھذا الطریق الشریفاال

ولما تكونھ من  العلمیة ، تھالبعض من صعوبة في فھم ھذه العلوم في أول مسیر

ولما الحظتھ  س یعین الطالب في تكاملھ العلمي في الدراسات الالحقة  ثانیاً ،أسا

أیدھم  - ین للكتب المنھجیةحارــ بحسب تتبعي ــ من عدم االھتمام من قبل الش

شروح لمواد ھذه المرحلة رغم أھمیتھا ، إذ تطرح في مجلس بكتابة  - هللا تعالى

الطالب واستعداده مما یؤدي إلى الدرس في بعض األحیان بطریقة فوق مستوى 

ش أذھان البعض اآلخر ، في حین أن یعزوف البعض عن الدراسة ، وتشو

المقصود من ھذه المرحلة ھو تكوین فكرة إجمالیة عند الطالب عن المواد التي 

  .الحقاً مع ترك الخوض في التفصیالت إلى المراحل الالحقة سیدرسھا 

على كتابة مجموعة ) عز اسمھ( ى خیر معینمتوكالً عللھذا فقد عقدت العزم  

،  ا أن یكون الطرح بصورة واضحةمن الشروح لھذه المرحلة ، أحرص فیھ

وبلغة سھلة سلسة خالیة من التعقید واالصطالحات إال ما دعت إلیھ ضرورة 

الشرح فأبین حینھا تلك المصطلحات بطریقة تنسجم مع مستوى الطالب في ھذه 

وصناعة المخططات ، أیراد األمثلة التي توضح المطلب مكثراً من  المرحلة ،

  .التوضیحیة التي تعین الطالب على فھم المطلب وحفظھ 

 فبدأت بكتابة شرح لرسالة المسائل المنتخبة آلیة هللا العظمى السید علي 

منھ الجزء األول بعون هللا  تملك، وقد أ - حفظھ هللا تعالى - السیستاني الحسیني
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ھو الكتاب الثاني من ھذه السلسلة وھو شرح لكتاب خالصة  تعالى ، وھذا

وقد  ، - رحمة هللا تعالى -المنطق لسماحة الشیخ الدكتور عبد الھادي الفضلي 

مع عدم اإلخالل  تسھیلسرت فیھ على الخطة التي بینتھا من التیسیر وال

  .بالمحتوى العلمي بحسب المستطاع 

سائر الشروح لھذه المرحلة خدمة لطلبة العلم  وأسأل هللا تعالى أن یوفقني لكتابة 

ً لھم على الخوض في بحر العلم الزاخر ، وأرجو من هللا تعالى أن  وتشجیعا

إنھ أكرم مأمول  متواضع ھذا ، وبضاعتي المزجاة ینظر بعین القبول لجھدي ال

أن ال  ـ ولو یسیراً  ـ وأوسع مقصود ، وأخیراً أرجو ممن یستفید من ھذا الشرح

من صالح الدعاء ، وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین  اني و والديَ ینس

  وصلى هللا على خیر خلقھ دمحم وآل بیتھ الطیبین الطاھرین 

  

                 

                                                              

  ي عبد مسلم القرعــاويرمــز                                                   

  كربالء المقدسة                                                          

  ھـ١٤٣٨الرابع والعشرین من رمضان                                                
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  ) المقدمة   (                                   

                                          

  علـم المنطـق                                

تناولون فیھا یمؤلفاتھم بكتابة مقدمة  اعتاد المؤلفون في العلوم أن یستھلوا     

، وفائدة  ) تعریف العلم ، موضوع العلم ، فائدة العلم ( مجموعة من األبحاث 

على بصیرة ، فیعلم  لموع الطالب في دراسة ذلك العھذه المقدمة أنھا تجعل شر

ما ھو العلم الذي یدرسھ ، وما ھي الموضوعات التي یتناولھا ھذا العلم بالبحث ، 

وما ھي الفائدة التي تترتب على دراسة ھذا العلم ، فھل ھي فائدة تستحق ھذا 

  العناء الوقت الذي یبذل في دراسة ھذا العلم أو ال ؟

الذي یزور بلدة لم یزرھا من قبل ،  فالمقدمة بمثابة الدلیل الذي یعطى للسائح

د لدیھ فكرة إجمالیة عن تلك البلدة ومرافقھا واألماكن التي یمكنھ یولفإنھ 

االستفادة منھا ، فال شك أن حال ھذا السائح سیكون أفضل في تجوالھ فیھا من 

    .دلیالً سیاحیاً عنھاالسائح الذي ال یملك 

  

  

  .قواعد العامة للتفكیر الصحیحھو علم یبحث عن ال :تعریف علم المنطق

  :بیان ذلك

اإلنسان مخلوق إن هللا تعالى خلق اإلنسان وأعطاه نعمة العقل والتفكیر ، ف        

فكره في كل مجاالت الحیاة العلمیة ، واالقتصادیة ، ب مفكر ، فھو یخوض

یر ـ الخ  ، وھذا النشاط اإلنساني الجلیل ـ التفك....واالجتماعیة ، والسیاسیة ، و

ألن الخطأ في التفكیر قد یؤدي في بعض  البد لھ من قواعد تضبطھ ویسیر علیھا
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، ولكن قواعد التفكیر الصحیح تارة تكون محصورة  األحیان إلى نتائج وخیمة

ما في الریاضیات مثالً فإنھا ك في جانب من الجوانب أو تخص علماً من العلوم

ریاضیات فال یمكن االستفادة من تعطي قوانین للتفكیر ولكن بما یخص مجال ال

تلك القوانین في غیرھا من المجاالت إال بمقدار ضیق ، فكل علم من العلوم 

  .تخص ذلك العلم  اً یوفر قواعد

أما المنطق فھو علم یوفر قواعد عامة یمكن تطبیقھا في كل العلوم وفي كل     

طریقة صحیحة ، مجاالت التفكیر ، فمثالً المنطق یعلمنا كیف نعرف األشیاء ب

 تحتجاوھذه قاعدة عامة یمكن تطبیقھا واالستفادة منھا في جمیع العلوم ، فكلما 

تطبق القواعد التي  كان بمقدورك أنمن العلوم ،  مإلى تعریف شيء في أي عل

وھكذا في باقي صحیح لذلك الشيء ، التعریف الدونت في علم المنطق إلنشاء 

ولھذا فإن جمیع ملیة تفكیر دون أخرى ، القواعد المنطقیة فھي ال تختص بع

 والتفكیرالعلوم تحتاج إلى المنطق ألن عملیات التفكیر تحصل في جمیع العلوم 

یحتاج إلى قواعد تضبطھ ، والذي یوفر القواعد العامة للتفكیر الصحیح ھو 

       .  المنطق ، ومن ھنا سمي المنطق بخادم العلوم

  

  .ستدالل ومناھج البحثواال ھو التعریف  :موضوع علم المنطق

  :بیان ذلك

ھو المحور الذي تدور حولھ مسائل ذلك العلم فمثالً مسائل : موضوع كل علم    

  :علم النحو

   المضاف إلیھ – ٣،   منصوب   المفعول بھ – ٢،     مرفوع  الفاعل – ١

  الخ  ........،  مجرور

نجد أنھا كلمات ، ) ھ الفاعل ، والمفعول بھ ، والمضاف ألی( وإذا الحظنا 

  .فالفاعل كلمة ، والمفعول بھ كلمة ، والمضاف إلیھ كلمة 
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ً تدور حول الكلمة  على ھذا فإن المحور الذي و، فالمسائل السابقة كانت جمیعا

بناء واإلعراب تبین أحكامھا من حیث التدور حولھ مسائل علم النحو ھو الكلمة ف

  .الكلمةإن موضوع علم النحو ھو : ، ولھذا یقال

  

فما ھو المحور الذي تدور حولھ مسائل علم المنطق ؟ وبعبارة أخرى ما ھو 

  موضوع علم المنطق ؟

  :إن موضوع علم المنطق ھو ثالثة أشیاء

  

فعلم المنطق ھو الذي یعلمنا كیف نعرف األشیاء تعریفاً صحیحاً  :لتعریفا – ١

ین لنا أنواع التعریفات ، یب. یكشف عن حقیقتھا أو یمیزھا تمیزاً تاماً عما عداھا

ھي الشروط التي یجب  وأي تلك التعریفات مقدم على البعض اآلخر ، وما

توفرھا في التعریف لكي تتحقق الغایة من التعریف وھي بیان الحقیقة الشيء أو 

  .تمیزه عما عداه

تباعھا عندما إعلم المنطق ال یعرف األشیاء بل یعطینا القواعد العامة التي یجب ف

، إذا أردنا أن نعرف النبوة مثالً في علم العقائد ، فلیس مھمة  ف األشیاءنعر

  :المنطق أن یأتي ویقول مثالً 

وظیفة إلھیة وسفارة ربانیة یجعلھا هللا تعالى لمن ینتجبھ من عباده : النبوة 

  .الصالحین

لمن أراد أن ال أبداً فھذه مھمة المتخصص في علم العقائد ، بل المنطق یقول 

ً ما  یعرف إذا أردت بیان حقیقة الشيء فعلیك أن تأتي بالجنس والفصل  :شیئا

القریبین لذلك الشيء ، ویشرح لھ ما المقصود من الجنس والفصل القریبین ، 

وإذا أردت أن تمیز الشيء تمیزاً تاما عما عداه فیمكنك أن تعرفھ بواسطة 
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األشیاء بل یعلمنا فالمنطق ال یعرف .، ویبین لھ المقصود من الخاصة الخاصة 

    .كیف نعرف األشیاء

  

لقسم الثاني من التفكیر ھو االستدالل أو إقامة الدلیل على ا:  االستدالل – ٢

الفكرة التي نرید أن نثبتھا للغیر أو إقامة الدلیل على بطالن الفكرة التي نرید 

الستدالل نفیھا ، والمنطق أیضاً یعالج ھذه الناحیة من التفكیر ، فیبین لنا طرق ا

، والقیمة العلمیة لكل طریق من تلك الطرق فبعضھا تعطي نتائج یقینیة وبعضھا 

في االستدالل بما كھ لنسلتعطي نتائج ظنیة ، فیرشدنا إلى الطریق األصلح 

، والشروط التي یجب توفرھا في  یناسب نوع الفكرة التي نرید إثباتھا أو نفیھا 

 ً تمنع الذھن ویوصل إلى نتائج صحیحة  كل طریق لكي یكون االستدالل صحیحا

  .عن الوقوع في الخطأ عند العملیة الفكریة

  

  

ي فكل باحث یرید سبر أغوار البحث العلمي والولوج :  مناھج البحث – ٣

خضم بحره البد أن یلتزم بطریقة علمیة تساعده في تنظیم أفكاره والوصول إلى 

ي ما ھریقة العلمیة في البحث نتائج مثمرة وبناءة في عملیة البحث ، وھذه الط

، وھي مناھج متعددة تختلف باختالف مجاالت  العلمي یطلق علیھا مناھج البحث

البحث في العلوم المختلفة ، وعلم المنطق ھو من یوفر للباحث منھج البحث 

، ویجنب جھوده ) حثبأي عدم الخروج بنتائج جیدة لل(لذي یبعد بحثھ عن العقم ا

  .أو الوقوع في نتائج غیر صحیحة،  من الضیاع ھباءً 

  

  



 ~9 ~ 
 

  :فائدة علم المنطق

لعلھ مما تقدم بیانھ اتضحت أھمیة علم المنطق بالنسبة للعلوم وللتفكیر البشري 

بصورة عامة ، ونحن نكتفي ھنا بما ذكره المصنف رحمھ هللا تعالى ، إذ بین 

  .فائدة علم المنطق بأسلوب جمیل واضح ال یحتاج مزیداً من الشرح

  

  

  )المصطلحات العامة  (                            

    

  ) مـلـالع (                                         

  

  . الذھن في الشيء صورة انطباع ھو : العلم

  :بیان مفردات التعریف

 الحواس كانت سواء الذھن في وینطبع الحواس بھ تأتي ما كل يھ : لصورةا

 حواس كانت أو) والذوق واللمس والشم السمعو البصر الخمسة( الظاھریة

 فینطبع)  الخ... نتألم نناأ وأ جائعین ننابأ نعلم خاللھا من التي كالحواس(  باطنیة

 وصور وغیرھا طیبة روائح من المشمومات وصور المرئیات صور الذھن في

  . وھكذا..... و وحلوة مالحة طعوم من المذوقات

 مع یتعامل العقل ، الذھنیة بالصور عنھا ویعبر الذھن في تنطبع الصور ھذه فأن

 الموجودة شیاءاأل يأ( الخارجیة مورباأل یعلم بھا علمھ خالل ومن الصور ھذه

 ویعبر بالذات بالمعلوم الصور ھذه عن یعبر لذا ) المحسوس الخارجي العالم في
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 النار حرارة بصورة علمنا فبسبب ، بالعرض معلوم الخارجیة شیاءاأل عن

 الخارجیة النار فإن وإال  حارة الخارج في الموجودة النار نأ عالمین ناصبحأ

ــ وإال للزم عند  الذھن في تحضر نأ یمكن ال بھا ونتدفأ علیھا نطبخ التي ھذه

  .  الذھن في تحضر التي ھي صورتھا بلتصور النار یحترق الذھن ــ 

  

 المرآة في الصور باعانط یشبھ الذھن في الذھنیة الصور انطباع إن  : االنطباع

  :  جھات من عنھ یختلف ولكنھ. 

 نإ حین في ، فقط المرئیة الصور ھي المرآة في تنطبع التي الصور نإ. ١

 الروائح صور تنطبع ذإ ذلك من اعم الذھن في تنطبع التي الذھنیة الصور

 صواتاأل وصور) اموغیرھ الخشونة و النعومة صور( اتسلمومال وصور

 والفرح كالخوف المحسوسة غیر شیاءاأل صور الذھن في نطبعت وكذلك الخ....

  . الخ..... والكره والحب والحزن

  

 مامأ من شیاءاأل زوال بمجرد تزول المرآة في تنطبع التي شیاءاأل صور إن. ٢

 عن شیاءاأل زوال بعد حتى الذھن في منطبعة تبقى الذھنیة الصور بینما ، المرآة

 وأ المتكلم یصمت نأ بعد حتى الذھن في تبقى  مثالً  صواتاأل فصور الحواس

 عن انقطاعنا بعد حتى الذھن في تبقى المذوقات وصور ، الصوت مصدر ینقطع

 زوالھا بعد األشیاء نتذكر نبقى ولھذا؛  الذھنیة الصور باقي وھكذا الطعام تناول

  . األشیاء تذكر یمكنھا ال المرآة بینما

  

ً  بناقرَ  وفل الذھن كسعة لیست المرآة سعة. ٣  بصورة المرآة متألتال لمرآةل شیئا

 سعتھ الذھن بینما ، خرىأ صورة فیھا تنطبع نأ مكانھابإ تعد ولم الشيء ذلك

 التفاحة نأكل عندما فمثالً  واحد آن في صور عدة انطباع یمكن ذإ جداً  بكثیر كبرأ
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 آن في رائحتھا وصورة  طعمھا وصورة التفاحة شكل صورة ذھننا في تنطبع

  . حدوا

  

 ، العلوم اكتساب بواسطتھا یستطیع لإلنسان تعالى هللا منحھا قوة ھو : الذھن 

  . الفكر بواسطة والمعارف العلوم دراكإل التام االستعداد ھو فالذھن

  

إذ  ، األشیاء بتلك عالمین بأننا نوصف یجعلنا الذھن في األشیاء صور انطباعإن 

 برائحة جاھل : عني یقال كان التفاح رائحة صورة ذھني في تنطبع نأ قبل

 . التفاح برائحة عالم ننيبأ أوصف أصبحت ذھني في انطباعھا وبعد ، التفاح

 عن عبارة العلم ألن ، الذھن في الشيء صورة انطباع ھو العلم نإ:  قیل ولھذا

   . الذھن في المنطبعة الذھنیة الصور ھذه

  

  

  

  ) لمالع تقسیم (                                  

   

  . وتصدیق تصور:  لىإ العلم یقسم

 تكون ال وتارة بالحكم مصحوبة تكون تارة الذھن في تنطبع التي الصور

)  تصور: (  لھا یقال بالحكم المصحوبة غیر الذھنیة فالصور ، بالحكم مصحوبة

  ) . تصدیق(   : لھا یقال بالحكم المصحوبة الذھنیة الصور بینما ،
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   : ذلك بیان

  ؟ النجاح معنى عن أوالً  نسأل فإننا)  زید نجح: (  عبارة سمعنا ذاإ

 فینتقل صحیحة جاباتاإل تكون بحیث االمتحان اجتیاز ھو النجاح:  لنا قیل ذافإ 

  . أخرى لىإ مرحلة من الطالب

في الذھن  منطبعة ناآل تصبح ذھانناأ في منطبعة تكن لم التي النجاح صورة فان

 قبل أي( بھ جاھلین كنا نأ بعد النجاح لمعنى)  عالمین( مدركین نصبحلذا  ،

  ) .ذھننا في صورتھ انطباع

  ؟ زید ھو من:   نسأل ثم

 في التمھیدي مرحلة في طالب وھو القدیم جاركم دمحم ابن ھو زید:  لنا فیقال

  . السالم علیھ الحسین اإلمام حوزة

 صورتھ عانطبا قبل بھ جاھلین كنا نأ بعد زید لمعنى) عالمین( مدركین فنصبح

  . أذھاننا في

 غیر الثالثة الصور ھذه وكانت صور ثالث نناذھ في انطبعت اآلن لىإ

  : وھي بالحكم مصحوبة

                                                                                                                 زید صورة. ١

                                                                                                                 النجاح صورة.٢

 ھذه فإن بالنجاح متصف وھو زید صورة أي(  زید لىإ النجاح نسبة صورة.٣

  ) . السابقتین الصورتین من تركبت ثالثة صورة
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 ، بالتصور عنھ یعبر الثالثة الصور لھذه الحكم من الخالي) علمنا( دراكناإن إ 

 وتصورنا ، زید تصورنا نناإ:  لنا یقال الذھن في الثالثة الصور ھذه انطباع فبعد

  . زید لىإ النجاح نسبة وتصورنا ، النجاح

  

 قد كانت وان الصورة فھذه)  نجح اً زید نأ(  الكالم ھذا بصحة شاكین كنا ذافإ

 مطابقة نھاأ نعتقد يأ( یجابيإ بحكم ال علیھا نحكم لم نناأ الإ ذھانناأ في انطبعت

 نعتقد يأ(  سلبي بحكم وال)  االمتحان في نجح قد فعالً  زید یكون بان ، للواقع

 ذھانناأ في حصل فالذي)  االمتحان في ینجح لم فزید ،  للواقع مطابقة غیر نھاأ

  ) الحكم من خالي دراكإ أي(  تصور مجرد ھو

 ھذه ففي الناجحین قائمة في مكتوب زید اسم نأ ووجدنا الحوزة لىإ ذھبنا ذافإ

) االعتقاد أي( الحكم وھو قبل من حاصالً  یكن لم شيء ذھننا في یحصل الحالة

:  لھا یقال الحالة فھذه للواقع مطابقة فعالً ) ناجح زید( : الصورة ھذه بان

 كذلك.  ینجح لم بأنھ:  ناوجابوأ عنھ الحوزة إدارة سألنا لو وكذلك)  تصدیق(

 مطابقة غیر)  ناجح زید( :  الصورة ھذه بان الحكم وھي حالة ذھننا في حصلت

ً  الحالة ، فھذه للواقع   ) . تصدیق: (  المنطق علم في لھا یقال أیضا

  

أي الحكم على الكالم بأنھ مطابق للواقع (فالتصدیق إذن ھو االعتقاد بالشيء ، 

  . )أو غیر مطابق للواقع

   

  :أمور البیان ھذا من فاتضح

 .تصور لھ یقال الحكم من الخالي )الصورة المنطبعة في الذھن (  العلم نإ - ١
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ً  یكون الذي )الصورة المنطبعة في الذھن (  علمال نإ -  2  یقال  بالحكم مصحوبا

  . تصدیق لھ

 المعنى عن یختلف معنى المنطق علم في منھا یراد التصدیق كلمة نإ -  3

 خصوص بھا نقصد االعتیادي اللغوي لنااستعما في فإننا ، عندنا المتعارف

 الكالم ھذا بان حكم فمن.   زید نجح:  لنا قیل ذاإ مثالنا ففي اإلیجابي الحكم

 عنھ نقول ال كاذب الكالم ھذا بان حكم من ماأ بھ صدق لھ یقال صحیح

 كال في یقال المنطق علم في بینما.    بالكالم صدق نھأ االعتیادي باستعمالنا

 الحكم( التصدیق من یقصدون المنطقیین ن؛ أل تصدیق عنده حصل ھان الحالتین

 مطابق غیر الكالم بأن حكمنا قد نكون كاذب الكالم نأ اعتقدنا ذاإ نھأ والحال) 

   . الحالتین في حصل قد )الحكم( أي فالتصدیق ولھذا للواقع

 ألن ، التصور قبلھ حصل قد یكن لم ذاإ التصدیق یحصل نأ یمكن ال - ٤

 فال.  دركناهأ الذي الشيء على الحكم ھو والتصدیق ، الشيء دراكإ ھو ورالتص

 في دركناأ قد نكن لم ذاإ ناجح غیر أو ناجح زیداً  نأ مثالنا في نحكم نأ یمكن

  . النجاح ومعنى زید معنى سابقة مرحلة

  . ) أن التصدیق فرع التصور( :  ولذا فقد اشتھر عند المنطقیین

ً  واتضح - ٥    : العلم تعریف علیھما ینطبق والتصدیق التصور من كل نأ أیضا

                                                                         . الحكم وجود بعدم مشروط علم ھو:  التصور الن

 لھ یقال الذھن في الصورة ھذه فانطباع  حكم بدون الشيء صورة وجدت ذاإ أي

  تصور :

  . بالحكم مشروط معل ھو:  التصدیقو
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أن ھذا الشيء مطابق للواقع ، أو انطبع في  صورةانطبع في الذھن  ذاإ أي

الذھن صورة أن ھذا الشيء غیر مطابق للواقع ، فإن ھذه الصور المنطبعة في 

  . التصدیق الذھن بھذه الكیفیة ھي

  

  مالعل                                   

             

               تصدیق                                           تصور          

  )الحكم بشرط العلم(                      )   الحكم عدم بشرط العلم(

  

  

  :مجال التصور والتصدیق

  .یتعلق التصدیق في مورد واحد فقط ھو النسبة في الجملة الخبریة

  بیان ذلك

م على الكالم بأنھ مطابق للواقع أو غیر أن التصدیق ھو الحك: سبق أن قلنا     

مطابق للواقع ، أو الحكم على قضیة معینة أنھا مطابقة للواقع أو غیر مطابقة 

للواقع ، وھذا یقتضي أن یكون الكالم أو القضیة فیھما إخبار عن الواقع حتى 

یاً نقیس ذلك الكالم إلى الواقع إن طابقھ كان حكمنا إیجابیا وإن لم یطابقھ كان سلب

        ، وھذا ال یحصل إال في الجملة الخبریة المؤلفة من مبتدأ
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  )  والنظري الضروري(                             

  

 لىإ والتصدیق التصور من كل وینقسم،  تصدیق و تصور لىإ العلم ینقسم    

  :أربعة أقسام  فتحدث نظري و. ضروري

                    تصور نظري  – ٢                     تصور ضروري – ١

  تصدیق نظري –   ٤                   تصدیق ضروري  – ٣

  ؟ الضروري العلم ھو ما: س 

  .الفكر لىإ الحاجة دون نسانلإل یحصل الذي العلم ھو - ج

  ؟ النظري العلم ھو ما: س 

  .الفكر بواسطة الإ نسانلإل یحصل ال الذي العلم ھو - ج

  .والنظري الضروري العلم بین الممیز ھو نھأل )الفكر( بیان من البد ذنإ

 ، جدیدة نتائج لىإ للوصول الذھن في المخزونة المعلومات ترتیب ھو:  الفكر

    . واالستدالل التعریف ویشمل

  :  ذلك بیان 

   دیاناأل خاتم  سالماإل   :  مسلم غیر لشخص قیل لو

بأنھ مطابق للواقع ، أو أنھ  الكالم ھذا على یحكم نأ یمكن ال الشخص ھذا فان

  ، سالماإل معنى بیان لىإ فنضطر معناه عرف ذاإ الإ غیر مطابق للواقع 

 تلك ترتیب ونحاول سالماإل عن ذھانناأ في المخزونة معلوماتنا لىإ فنرجع
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 في معناه یتضح بحیث سالملإل صحیح بتعریف للخروج بعضھا وأ المعلومات

  :  فنقول ، األخرى دیاناأل من غیره معسالم معنى اإل یلتبس وال السامع ذھن

صلى هللا علیھ وآلھ  هللا عبد بن دمحم بھ جاء الذي السماوي الدین ھو:  سالماإل

  .المسیحیة الدیانة عدوسلم ب

  ) .اإلسالم ( وبھذا یتضح للسامع ما نقصده من كلمة 

 كانت وماتمعل رتبنا نناأل ، ھذه التعریف عملیة على انطبق قد )الفكر ( نأ فنجد

) اإلسالم تعریف( وھي جدیدة نتائج لىإ للوصولعن اإلسالم  ذھننا في مخزونھ

.   

 ،) ذھنھ في صورتھ انطبعت أي( الكالم معنى لھ اتضح نأ بعد الشخص ھذا نإ ثم

 للواقع مطابق غیر وأ للواقع مطابق نھبأ الكالم ھذا على الحكم من یتمكن ال فھو

 المعلومات لىإ لرجوعل فنضطر ، كالمنا صحة على بدلیل لھ تیناأ ذاإ الإ

 لیفلتأ المعلومات تلك بعض نرتب نأ ونحاول سالماإل عن ذھانناأ في المخزونة

  :  فنقول دیاناأل خاتم ھو سالماإل نبأ كالمنا صدق یثبت صحیح دلیل

   

   بذلك خبرناأ            صدقھ ثبت الذي � النبي نإ       -

           الدلیل على أن        حق فھو      الصادق�  النبي بھ اخبر ما وكل-      

  اإلسالم خاتم األدیان .                                                                                

  وصدق حق  دیاناأل خاتم سالماإل قولنا أن : ذنإ    

  

 بعد أن أقمنا دلیالً على كالمنا فإن السامع یجد نفسھ قادراً على الحكم بصدقف

  . )إذا لم یقتنع بالدلیل(، أو یحكم بعدم صحتھ ) إذا اقتنع بصحة الدلیل(كالمنا 
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(  من ھو)  رأینا صحة ثباتإل الدلیل قامةإ يأ(  ستداللاال نأ یتضح ھنا ومن

 توصل إلى بطریقة ذھانناأ في المخزونة معلوماتنا ترتیب عن ةعبار نھأل )الفكر

  .لنا المخالف الرأي تنفي أو رأینا تثبت التي النتیجة وھي جدیدة معلومة

  االستدالل و التعریف : یشمل الفكر نأ فاتضح 

  : ھكذا ربعةاأل العلم قسامأ تكون ھذا وعلى

 لحقیقة كتصورنا(تعریف  لىإ یحتاج الذي التصور وھو:  نظري تصور - ١

 المنطق لعلم تصورنا أو ، الكھرباء لحقیقة تصورنا أو ، مثال البشري ستنساخاال

 ال يأ«  تصورھا یمكن ال شیاءاأل ھذه فان)  موداینمكالثر لقوانین تصورنا أو ،

  .لھا تعریف لنا یقام لم ما»  فھمھا یمكن

  

(  تعریف لىإ یحتاج ال الذي التصور وھو:  »بدیھي« ضروري تصور - ٢

 لمعنى وفھمنا ، مومةو األ  بوةاأل لمعنى وفھمنا ، للثلج وفھمنا ، حرارةلل كفھمنا

 نحتاج ال.المعاني فھذه)  والشتاء والصیف ، والنھار اللیل لمعنى وفھمنا ، النار

  .تعریف لىإ »تصورھا يأ« لفھمھا

  

 الإ نسانلإل یحصل ال الذي »الحكم يأ« التصدیق وھو:  نظري تصدیق - ٣

 أو ، درجة ١٨٠  تساوي المثلث زوایا مجموع نأ كتصدیقنا(  لالدلی قامةإ بعد

 دمحم بان تصدیقنا أو ، نبي وسلم والھ علیھ هللا صلى هللا عبد بن دمحم بأن كتصدیقنا

  مھمة النانو تقنیة بان تصدیقنا وأ  ، المنتظر ماماإل ھو. السالم علیھ الحسن بن

.. .. متعادلة و موجبة ماتجسی على تشتمل الذرة نواة بان تصدیقنا وأ ، نسانلإل

 مطابقة نھاأ وتذعن بھا النفس وتطمأن بھا نصدق نأ یمكن ال القضایا فھذه)  الخ

  .علیھا الدلیل لنا یقام لم ما للخارج
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 للنفس یحصل الذي التصدیق وھو: »  البدیھي يأ« الضروري التصدیق - ٤

 ، بارد اءوالشت حار الصیف نأ كتصدیقنا(  الدلیل قامةإ لىإ الحاجة دون

 على یجب المضر الشيء نأ ، وتصدیقنا ، بناءھماأ یحبان الوالدین نأ وتصدیقنا

 من اكبر والبستان الغرفة من اكبر البیت نأ وتصدیقنا ، یتجنبھ نأ نساناإل

 قارة في بلد فرنسا نأ وتصدیقنا ، یموت نسانإ كل نأ كتصدیقنا و،  الحدیقة

 التصدیقات ھذه فجمیع)  الصداع تزیل  البراستول حبة نأ وتصدیقنا ، ورباأ

  .دلیل قامةإ لىإ تحتاج نأ دون للواقع مطابقة نھاأ وتجزم النفس لھا تذعن

  

  

   العلم                                           

  تصدیق                          تصور                                   

  

        ال          ال          یحتاج إلى دلیل                  یحتاج إلى تعریف          

  )تصدیق نظري(         )تصدیق ضروري)    (تصور ضروري(   )        تصور نظري( .  

  

              

  

   ***** *****  *****  *****  *****  *****  *****  *****  *****  
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  حثامب

  التصورات
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 ةـداللـال   

  

  . لھ مالزم شيء دراكإ.  بسبب شيء دراكإ یوجب ما ھي : الداللة

  

  :ثالث اصطالحات بیان من البد المبحث یتضح لكي

      المالزمة -١

                                                                                                                      الملزوم -٢

 الالزم  -٣

 شیئینال احد وجد كلما بحیث ، شیئین بین الدائم الوثیق االرتباط ھي : المالزمة

  .خراآل وجد

  :   مختلفة قسامأ وللمالزمة

 النار بین كالتالزم ، )الخارجي الواقع( في الشیئین بین التالزم -

 في النار وجدت فكلما ،) الذھن خارج يأ(  الخارج في والحرارة

  .الحرارة وجدت الخارج

 الشیئین احد لىإ التفتنا كلما بحیث ، )الذھن( في الشیئین بین التالزم -

 في حضرت الذھن في النار تصورنا فكلما خراآل الشيء ذھننا يف حظر

  .الحرارة صورة نناذھ

 التالزم يأ ، الثاني القسم ھو الداللة مبحث في ھنا المالزمة من والمقصود

  .الشیئین بین الذھني
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 الشيء حضور لیھإ الشخص التفات یقتضي الذي الشیئین احد وھو  : الملزوم

   ھذھن في الثاني

 لیھاإ الشخص التفت ذاإ التي ھي النار الن ، النار ھو السابق مثالنا وفي   

 لیس مراأل بینما ، ھذھن في یضاأ الحرارة صورة حضرت ھذھن في فحضرت

 في النار صورة تحضر وال بالحرارة الشخص یعلم فقد ، للحرارة بالنسبة كذلك

 النار یرغ آخر مصدر من نشأت تكون قد تصورھا التي الحرارة الن ؛ ذھنھ

 حضرت الحرارة لىإ الشخص التفت كلما فلیس ، غیرھما وأ الكھرباء وأ كالنار

  .النار صورة ذھنھ في

  

   المالزمة في الثاني الطرف وھو  : الالزم

) الملزوم(  ولاأل الشيء حضر كلما الذھن في یحضر الذي الثاني الشيء يأ   

 ذھننا في حضرت النار لىإ ناالتفت كلما ذإ ، الحرارة ھو الالزم مثالنا وفي ،

  .الحرارة صورة

  

 الشیئین حدبأ العلم من الذھن انتقال ھي الداللة نإ:  نقول ذلك اتضح ذافإ

 بین ذھنیة مالزمة وجود بسبب )الالزم ( خراآل بالشيء العلم لىإ) الملزوم(

   الشیئین

  

 نتقلسی ماأل ذھن فإن ، طفلھا حرارة درجة بارتفاع ماأل علمت ذاإ  : مثال

  .مریض ولدھا بأن العلم لىإ مباشرة

  :  ثالثة أمور ھنا فلدینا
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 مبحث في ھنا الملزوم عن ویعبر)  الطفل حرارة ارتفاع(  بالملزوم ماأل علم -

 دلھا الذي ھو الطفل حرارة درجة بارتفاع علمھا فإن ،)  الدال( ب الداللة

 لىإ یرشدك من یرنظ فھو ، مریض ولدھا بأن العلم لىإ ذھنھا ونقل ، وأرشدھا

 وجود على الذھن یدل وھذا ، الطریق على یدلك فذاك تسألھ عندما الطریق

 ) مثالنا في الطفل مرض(  الالزم

  

 اسم صیغة وھو) المدلول(  ب عنھ ویعبر)  الطفل مرض(  بالالزم ماأل علم -

 تأثیر بسبب الذھن في حضر نماإ نھأل ، الدال ثیرتأ علیھ وقع من فھو ، مفعول

  .لذلك تبعا المدلول حضر فقد الذھن في الدال حضور بسبب ي، أ الالد

  

 بأن العلم لىإ) الدال(  حرارتھ درجة ارتفعت ولدھا بأن العلم من ماأل ذھن انتقال -

  )   الداللة(  ب الذھني االنتقال ھذا عن یعبر، و) المدلول(    مریض طفلھا

  :  مرانأ فاتضح

 تالزم وجود بسبب المدلول لىإ الدال نم الذھن انتقال ھي:  الداللة نأـ  ١

  .بینھما

  :  شرطان تحقق ذاإ إال تحصل ال الداللة نإ  -٢    

  

  )  المدلول ، الدال(  الشیئین بین الذھني التالزم وجود  -أ 

 علم فان مثال والمنضدة كالكتاب بینھما تالزم ال شیئان ھناك كان ذاإ وإال

 ھناك كان لو وكذلك،  خراآل الشيء لىإ الذھن انتقال یوجب ال حدھمابأ الشخص

 فلو ، الشخص ذھن في تالزم بینھما یوجد ال ولكن خارجي تالزم بینھما شیئان

 الرادیوم عنصر بین فمثال  ، خراآل بالشيء للعلم ذھنھ ینتقل ال حدھمابأ علم

 لم لو ولكن ، المشعة العناصر من الرادیوم الن؛  الخارج في تالزم شعاعواإل
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أي ال یعلم أن (  شعاعواإل الرادیوم بین التالزم ھذا شخاصاأل احد ذھن في یكن

 لىإ ینتقل ال ذھنھ فان بالرادیوم سمع فلو ، )الرادیوم من العناصر المشعة 

  .شعاعاإل على الرادیوم للفظ داللة الشخص لھذا تحصل ال يأ ، شعاعاإل

  

  . الملزوم بوجود العلم  -ب 

أي یعلم بوجود (  شیئین بین شخاصاأل حدأ دعن ةذھنی مالزمة ھناك كانت فلو

 لىإ ینتقل لن ذھنھ فان ، الملزوم بوجود یعلم لم ولكنھ ، )رتباط الوثیق بینھما الا

 یعلم لمولكنھ  ، والحرارة النار بین بالتالزم یعلم الشخص فمثال ، بالالزم العلم

 الحرارة وجود ىلإ ذھنھ ینتقل نأ یمكن فھل المجاورة الغرفة في النار بوجود

 العلم ھو بالحرارة العلم سبب ن؛ أل ینتقل ال قطعا .... ؟ المجاورة الغرفة في

  .النتیجة يأ المسبب یحصل لم السبب یحصل لم فإن ، بالنار

  

  :  الداللة المصنف عرف فقد ھنا ومن

 دراكإ بسبب)   المدلول(  شيء دراكإ )یوجب الذي االنتقال يأ( یوجب ما نھابأ

 العلم وبسبب ، بینھما المالزمة وجود بسبب يأ( لھ مالزم)   الدال(  شيء

  .)بالمدلول للعلم الذھن انتقل فقد بالدال
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  )  الداللة قسامأ  (                             

  

 الدال بین التالزم سبب بحسب يأ ، حصولھا سبب بحسب الداللة تقسم   

   وضعیة ، بعیةط ، عقلیة:  قسامأ ثالثة لىإ والمدلول

  

   : العقلیة فالداللة

 العقل دراكإ ھو والمدلول الدال بین فیھا التالزم سبب یكون التي الداللة ھي  

 كالعالقة خراآل لوجود) سبب(  علة احدھما كان لو كما ، بینھما المالزمة لعالقة

 كلما نھا یدرك فالعقل ، الخ... . والولد الوالد بین والعالقة ، والحرارة النار بین

 وجدی نأ یستحیل ذإ ، موجودة العلة تكون نأ فالبد) المسبب( المعلول وجد

 ، المعلول وجد العلة وجدت كلما انھ یحكم العقل وكذلك  ، علة بدون المعلول

  :  فمثال ، )أي العقل ھو الذي یحكم بھا ( عقلیة حكامأ وھذه

 االنتقال ھذا وسبب ، رارةالح وجود لىإ ینتقل ذھنھ نفإ ، النار نساناإل الحظ ذاإ

(  العلة وجدت وكلما الحرارة لوجود) سبب( علة النار بان یحكم العقل نأ ھو

 ،) مثالنا في الحرارة وھو المسبب(  المعلول وجدی نأ فالبد) مثالنا في النار

 المعلول تخلف باستحالة[ : العقل حكم كان والحرارة النار بین المالزمة فمنشأ

 بسبب حصلت داللة يأ ، )عقلیة داللة(  الداللة ھذه عن یقال اولھذ ، ]علتھ عن

  .والمدلول الدال الشیئین بین بالمالزمة العقل حكم

 بوجود علمنا فكلما الولد لوجود علة فالوالد ، والولد الوالد بین التالزم ومثلھا

 نھأ لىإ ذھننا انتقل والد فالن بان علمنا وكلمنا ، والد لوجود ذھننا انتقل الولد

  .لھ ولد وجود من البد

  



 ~26 ~ 
 

    : الطبعیة الداللة

 نساناإل على تعرض حوالأ فھناك ، نساناإل طبع من الناشئة الداللة فھي   

 لوازمھا لىإ ذھننا انتقل الملزومات تلك علمنا كلما نناإ بحیث ، لوازم لھا فتكون

،  

 وجھ یحمر نأ منھ فینتج ، نساناإل على تطرأ التي الحاالت من الخجل:  فمثال 

 قد) المحرجة كالمواقف(  معین موقف في شخصا نأ الحظنا ذافإ ، نساناإل

 سبب فان ، خجل بحالة یمر نساناإل ھذا نأ لىإ ینتقل ذھننا نفإ ، وجھھ احمر

 طبع بان علمنا ھو) الخجل( المدلول لىإ)  الوجھ حمرة(  الدال من ذھننا انتقال

  .ةالحال ھذه مثل في ذلك یقتضي نساناإل

ً  جیئةً  یتحرك شخصا الحظنا ذاإ وكذلك  فان مراراً  ذلك منھ ویتكرر،  وذھابا

  .القلق من یعاني الشخص ھذا نأ لىإ ینتقل ذھننا

  

      : الوضعیة الداللة

 وضع بسبب نشأ والمدلول الدال بین التالزم فیھا یكون التي الداللة فھي    

 )السواد: ( نساناإل كوضع ، خرىأ على أشیاءٍ  كعالمات األشیاء لبعض نساناإل

 عالمة) بیضاأل العلم رفع(:  وضعھ أو ، البلدان بعض في )للحزن(  شعاراً 

 صواتأ( على عالمة) الكتابة - الحروف رسم( :ھ وضع وأ ، )االستسالم( على

 لیس ذإ عقلي حكم بسبب تحصل لم الوضعیة ةلفالدال  ، الخ... .. )الحروف تلك

 قوة تفوق مثالً  علتھ كانت االستسالم بل - لالستسالم ةعل مثالنا في العلم رفع

 شيء العلم رفع الن نساناإل طبع اقتضاء بسبب تحصل لم وكذلك  - الخصم

 انھ ذلك على والدلیل ، والجسدیة النفسیة وحاالتھ نساناإل خلقة طبیعة عن خارج

 عالمة وضع على الشعوب من شعب یتفق فقد ،  خرآ لىإ شعب من یختلف قد
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االستسالم ، بل ھذه الداللة حصلت  على غیر رفع العلم األبیض للداللة خرىأ

  .بسبب وضع الناس واتفاقھم على عالمات معینة للداللة على أشیاء معینة

   

 الدال یكون أي(  اللفظ بواسطة تحصل قد الثالثة قساماأل ھذه من كل نإ ثم    

 ً   اللفظ غیر آخر شيء بواسطة لتحص أو  ،  اللفظیة داللةبال :عنھا فیعبر) لفظا

ً  لیس الدال نإ أي(   من التقسیم فھذا ، اللفظیة غیر بالداللة :عنھا فیعبر)  لفظا

  .الداللة سبب حیث من ولاأل التقسیم كان نأ بعد ، الدال نوع حیث

  :  ستة الداللة قسامأ تكون وعلیھ

 على الدار رجخا المتكلم صوت سماع كداللة   : اللفظیة العقلیة الداللة - ١

 وجود لىإ المتكلم صوت من الذھن انتقال الن ؛ عقلیة داللة فھي ، المتكلم وجود

 وھي ، الكالم لوجود علة المتكلم  یرى العقل نإ ذإ ، العقل بسبب حصل المتكلم

  . لفاظاأل نوع من كان الدال نإ يأ ، لفاظاأل بواسطة حصلت نھا؛ أل لفظیة

 فھي ، النار وجود على الدخان رؤیة كداللة   : لفظیة غیر عقلیة داللةال - ٢

 النار ذإ ، والنار الدخان بین للتالزم العقل دراكإ بسبب حصلت نھا؛ أل عقلیة

  . لفاظاأل نوع من لیس) الدخان(  الدال ن؛ أل لفظیة غیر وھي ، للدخان سبب

 ؛ عیةطب فھي ، التألم على »آخ«  لفظ كداللة   : اللفظیة الطبعیة الداللة - ٣

 اللفظ ھذا یصدر نأ یقتضي نساناإل طبع بان علمنا ھو الداللة حصول سبب نأل

  . لفاظاأل نوع من كان) آخ. ( الدال ن؛ أل لفظیة وھي ، لمباأل شعر كلما

  

 وجود على النبض حركة سرعة كداللة  : اللفظیة غیر الطبعیة الداللة - ٤

 نھأ یقتضي نساناإل طبع نبأ علمنا بسبب حصلت نھا؛ أل طبعیة فھي ، الحمى
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(  الدال ن؛ أل لفظیة غیر وھي ، نبضھ سرعة تزداد  حرارتھ درجة ارتفعت ذاإ

  . لفاظاأل نوع من لیس)  النبض سرعة ازدیاد

 مثالً  قلم فلفظ ، معانیھا على لفاظاأل كداللة   : اللفظیة الوضعیة الداللة - ٥

 داللة فھذه ، بةللكتا المخصصة اآللة وھو معناه لىإ ذھننا ینتقل بھ نسمع عندما

 علمـال لىإ لمـالق بلفظ العلم من الذھن انتقال يأ الداللة حصول ن؛ أل وضعیة

 المعنى لھذا قلم لفظ وضعوا العرب الن أي الوضع بسبب حصل نماإ القلم بمعنى

 الداللة وھذه - معناه لىإ ذھنھ ینتقل ال قلم لفظ سمع ذاإ العربي غیر نأ بدلیل -

  . لفاظاأل نوع من ھو)  قلم لفظ( الدال ن؛ أل لفظیة

 على الكھربائیة یرـالس شاراتإ ةـكدالل     : اللفظیة غیر الوضعیة الداللة - ٦

 الضوئیة العالمة السائق یشاھد عندما فمثال ،  وازهـج أو وقفـالت وبـوج

 حصلت نھا؛ أل وضعیة داللة فھذه ، التوقف وجوب لىإ ذھنھ ینتقل الحمراء

 ،) التوقف وجوب(  لمعنى العالمة ھذه وضعت المرور دائرة نبأ علمنا بببس

  . لفاظاأل نوع من لیس) الحمراء شارةاإل(  الدال ن؛ أل لفظیة غیر وھي

 :  مرینأ بمالحظة تكون الدالالت بین التمیز طریقة نأ تقدم مما فاتضح

 ھو ھل ، لوالمدلو الدال بین)  المالزمة سبب يأ(  الداللة حصول سبب - ١

  مأ عقلیة الداللة نأ لتحدید وذلك ، الوضع ھو مأ نسانياإل الطبع ھو مأ العقل

  . وضعیة مأ  طبعیة

 نأ لتحدید وذلك ، لفاظاأل غیر من أم ، لفاظاأل من ھو ھل ، الدال نوع - ٢

  .لفظیة غیر وأ لفظیة الداللة

  .الستة قساماأل من قسم يأ من الداللة نأ یتضح مریناأل ھذین بین الجمع ومن
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  ) اللفظیة الوضعیة الداللة (                   

 

 بدراستھ یھتم ال المنطقي ولكن ، قسامأ ستة على الداللة نأ تقدم           

 ؛ اللفظیة الوضعیة الداللة وھي الستة قساماأل ھذه من واحد لقسم الإ المنطقیة

 . فقط الداللة ھذه على تقتصر المنطق علم في حاجتھ الن

 التي المعاني على لفاظاأل داللة:  ھو الداللة ھذه من المقصود نأ تقدم وقد

 من مجموعة على للداللة لفاظاأل من مجموعة وضعوا العرب فإن ، لھا وضعت

 نھمفإ للكتابة المعدة اآللة عن التعبیر رادواأ ذاإ نھمأ مثالً  فاتفقوا ، المعاني

 نھمفإ فیھ یسكنون الذي المكان عن التعبیر رادواأ ذاوإ ،) قلم(  بلفظ یتلفظون

 التي المعاني من معنى لكل وضعوا فقد وھكذا الخ ،......) دار(  بلفظ یتلفظون

ً  عنھا تعبیر یحتاجون ً  لفظا  لفاظاأل وضع أي(  الوضع ھذا وبسبب ، بھ خاصا

 یطلقون كلما صبحوافأ ، والمعاني لفاظاأل بین مالزمة عالقة نشأت) للمعاني

  .  اللفظ ذلك لھ وضعوا الذي المعنى لىإ السامع ذھن ینتقل فظالل

  

  : قسامأ ثالثة لىإ اللفظیة الوضعیة الداللة المنطقیون قسم وقد

    : المطابقیة اللفظیة الوضعیة الداللة - ١

  . اللفظ لھ وضع الذي المعنى تمام على اللفظ داللة وھي 

 رضلأل وضعوه الدار فلفظ ،) ئھاجزاأ أي( مرافقھا جمیع على الدار لفظ كداللة

 جدران من البناء منھ یتألف وما ، ملحقاتھا و للغرف و ، الدار علیھا شیدت التي

 الداللة ھذه عن عبر ولھذا.  سیاجو ، حدیقةو ، وشبابیك بوابأ و وسقوف

ً  مطابق یكون اللفظ الن ، المطابقیة بالداللة  ، اللفظ لھ وضع ما لجمیع تماما

 والبناء ، رضاأل(  جزاءاأل ھذه لتمام وضعوه الدار لفظ وضعوا عندما فالعرب
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ً أ ھو اللفظ ھذا سماع عند الذھن لیھإ ینتقل الذي والمعنى)  الخ. ...و  ،  یضا

 للمعنى مطابق اللفظ لھ وضع الذي المعنى یكون وبھذا ، جزاءاأل ھذه جمیع

 أي(  الداللة ھذه لىع طلقواأ ولذا ، اللفظ ھذا سماع عند الذھن لیھإ ینتقل الذي

  .  المطابقیة الداللة)  اللفظ لھ وضع الذي المعنى تمام على اللفظ داللة

  

   :الداللة الوضعیة اللفظیة التضمنیة  – ١

  . اللفظ المعنى الذي وضع لھ جزء على اللفظ داللة وھي 

 فلفظ ، المعنى جزاءأ على داالً  یكون كذلك فھو ، المعنى تمام على دل ذاإ فاللفظ

 وفیھا الطالب من مجموعة على تحتوي التي للغرفة موضوع)  الصف( 

 ، لھ وضع الذي المعنى تمام على یدل كما صف لفظ فان ، وسبورة رحالت

 على یدل الصف وكذلك الطالب على یدل فالصف المعنى جزاءأ على یدل كذلك

  . وھكذا ، الغرفة

 ، والحدیقة علیھا مشیدال والبناء رضلأل موضوعة تقدم كما الدار:  آخر مثال

 لشخص الحدیقة یبیع نأ رادأ ذلك بعد البائع ولكن ، الدار اشترى شخصا نأ فلو

  ؟ علیھ یحتج حجة وبأي ؟ یمنعھ نأ للمشتري یمكن فھل ، آخر

 على التضمنیة بالداللة تدل الدار لفظ بان علیھ ویحتج ، یمنعھ نأ لھ نعم الجواب

 الحدیقة اشتریت فقد الدار اشتریت فعندما ارالد جزاءأ من والحدیقة ، جزائھاأ

ً أ     . یضا

  

   : لتزامیةاإل اللفظیة الوضعیة الداللة - ٢

  . اللفظ لھ وضع الذي المعنى عن خارج معنى على اللفظ داللة وھي  
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 ھو فھذا ، طي قبیلة في ولد الذي المعروف للشخص وضع) حاتم(  لفظ: ١ فمثالً 

 كما ذھننا فإن حاتم لفظ نسمع عندما ولكن ، حاتم لفظ لھ وضع الذي المعنى

 معنى فالكرم ،)  الكرم(  وھو آخر معنى لىإ ینتقل كذلك ، المعنى ھذا لىإ ینتقل

  . حاتم لفظ لھ وضع الذي المعنى عن خارج معنى فھو ، حاتم لفظ لھ یوضع لم

  

 فظل نأ غم، ر  حاتم لفظ سمعنا عندما الكرم معنى إلى ذھننا انتقل لماذا : سؤال

  ؟) الكرم(  المعنى لھذا یوضع لم حاتم

        اللفظ لھ وضع الذي المعنى بین ذھني تالزم وجود بسبب وذلك:  الجواب

 حاتم لفظ سمعنا فعندما ،)  الكرم(  المعنى ھذا وبین) الطائي حاتم شخص( 

      الوضع بسبب  »حاتم شخص«  اللفظ لھ وضع الذي المعنى لىإ ذھننا انتقل

 ثم ، المطابقیة الداللة حصلت وھنا)  الشخص لھذا وضع حاتم لفظ نال أي( 

 المالزم المعنى لىإ »حاتم شخص«  اللفظ لھ وضع الذي المعنى من ذھننا انتقل

  :  كالتالي االنتقال فیكون ، الذھن في بینھما التالزم بسبب»  الكرم«  وھو لھ

  الكرم         حاتم شخص                حاتم لفظ

                                                           
١

 في استعملت ھنا حاتم كلمة:  وقال ، حاتم خالد:  بعبارة االلتزامیة للداللة تعالى هللا رحمھ المصنف لقد مثل 
  .الكرم وھو الالزم المعنى

  
 ولكن ، جاعالش بھ نرید ، سدأ خالد:  قولنا نظیر فھو حقیقي ولیس مجازي استعمال االستعمال ھذا نإ والحال

 لكالمھم فالمطابق ، التزامیة داللة ولیست مطابقیة داللة المجازي معناه على اللفظ داللة نأ یقولون المنطقیین
  :  ھكذا االلتزامیة للداللة التمثیل

ً  استعماال حاتم لفظ استعمل ذاإ  قلنا لو كما ، التزامیة داللة الكرم على حاتم لفظ داللة فان الكرم منھ وفھمنا حقیقیا
 كذلك حاتم شخص لىإ انتقل كما حاتم لفظ سمعنا عندما ذھننا فان ، العربیة الجزیرة في عاش الطائي حاتم: 

 الكالم وتفصیل ، االلتزامیة بالداللة الثانیة االنتقالة و  المطابقیة بالداللة ولىاأل نتقالةفاإل ، یضاً أ الكرم لىإ انتقل
  .تعالى  هللا رحمھ المظفر الشیخ منطق في تعالى هللا شاء نإ یأتي
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 الذي المعنى بین تالزم وجود ھو لتزامیةاإل الداللة حصول شرط نأ فاتضح

 لیھإ ینتقل الذي الخارج المعنى وبین) مثالنا في حاتم شخص(  اللفظ لھ وضع

    . والً أ اللفظ لھ وضع الذي المعنى لىإ انتقالھ بعد)  الكرم(  الذھن

  

   : التالیتین الحالتین في االلتزامیة الداللة تحصل فال

 المعنى وبین اللفظ لھ وضع الذي المعنى بین صالً أ تالزم ھناك یكن لم ذاإ - ١

 لىإ ذھننا ینتقل ال كتاب لفظ سمعنا ذافإ والمنضدة كالكتاب ، عنھ الخارج

  .الخارج في وال الذھن في ال بینھما صالً أ تالزم وجود لعدم المنضدة

  

 في بینھما تالزم ھناك یكن لم ولكن الخارج في بینھما تالزم ھناك كان ذاإ -٢

 یعلم ال فمن ، شعاعاإل و ، كالرادیوم) بینھما التالزم بوجود نعلم ال أي(  الذھن

 لىإ ذھنھ ینتقل ال رادیوم لفظ یسمع عندما المشعة العناصر من الرادیوم بان

ً  كونھ  لم االنتقال ولكن ، بینھما الخارجي الواقع في تالزم ھناك نأ رغم مشعا

  .) بینھما بالتالزم السامع علم لعدم أي( الذھني التالزم وجود لعدم یحصل
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  الداللة                                              

ً               إذا كان الدال لفظاً                                     إذا لم یكن الدال لفظا

  داللة غیر لفظیة                       داللة لفظیة                                  

  سبب حصولھا                                   سبب حصولھا                   

  

  الوضع        طبع اإلنسان            العقل                ضعالو  طبع اإلنسان     العقل             

  

  طبعیة غیر لفظیة    وضعیة غیر لفظیةوضعیة لفظیة  عقلیة غیر لفظیة    بعیة لفظیة  ط    عقلیة لفظیة          

          

  یدل عل جزء المعنى       یدل على معنى خارج عما وضع لھ اللفظ      تدل على تمام المعنى        

  داللة التزامیة    لة تضمنیة                     دال       داللة مطابقیة               

  

           ****   *****    *****    *****    *****    ****  

  

  

    )  اللفظ نواعأ(                               

 اللفظ فیھ المستعمل المعنى أو ، اللفظ لھ الموضوع المعنى باعتبار اللفظ یقسم

                                                                                     :  لىإ

  .ومجاز حقیقة. ٥     مرتجل. ٤     منقول. ٣     مشترك. ٢     مختص. ١
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 لھ الموضوع المعنى من المقصود بیان من البد اللفظ قسامأ بیان في الدخول قبل

  :  فیھ المستعمل والمعنى ، اللفظ

 ، الواضع الحظھ الذي ولاأل المعنى بھ ویقصد  : اللفظ لھ الموضوع المعنى

 الحیوان الحظ للمعاني لفاظاأل وضع الذي الشخص فمثالً .... ،. اللفظ  لھ وجعل

ً  لھ یضع نأ رادأ و اللبدة ذو المفترس  ،)  أسد(  لفظ المعنى لھذا فجعل ، لفظا

  .  سدأ لفظ لھ)  وضع الذي المعنى( انھ المفترس للحیوان فیقال

 اللبدة ذي المفترس الحیوان على للداللة اللفظ ھذا یستعملون عندما الناس نإ ثم

 رادواأ لو وكذلك  ،)   اللفظ فیھ المستعمل المعنى(  ھنا المفترس للحیوان یقال

ً أ ھنا الشجاع الرجل فان ، الشجاع الرجل عن للتعبیر سدأ لفظ استعمال  یضا

   ،) اللفظ فیھ المستعمل المعنى(ـب عنھ یعبر

ً  الناس استعمل ذاإ ذنإ  عنھ یعبر المعنى ذلك فان معین معنى عن للتعبیر لفظا

 لھ وضع الذي المعنى ھو المعنى ذلك كان سواء  اللفظ فیھ المستعمل بالمعنى

 في الشجاع الرجل(    خرآ معنى انھ وأ ،) مثالنا في المفترس الحیوان( اللفظ

  )    مثالنا

 المعنى ھو المعنى ذلك كان سواء اللفظ علیھ دل الذي المعنى باعتبار اللفظف 

الخمسة یقسم إلى األقسام  اللفظ فیھ استعمل الذي المعنى وأ ، اللفظ لھ وضع الذي

 ً   .المذكورة آنفا

  : التقسیم بیان

 یستعمل ولم فقط واحد لمعنى وضع یكون نأ ماإ ، لمعنى وضع الذي اللفظ نإ

 عنىلم وضع فانھ ، زید لشخص وضع الذي)  زید(  كلفظ ، المعنى ذلك غیر في

 ولذا ،)  المختص اللفظ(    ـب عنھ یعبر اللفظ فھذا غیره في یستعمل ولم واحد

  :  نھبأ المختص اللفظ نعرف نأ یمكن
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 ، لغیره یوضع ولم المعنى لھذا وضع فانھ حدید مثل ، واحد معنى لھ الذي اللفظ

، أو لفظ بغداد حیث وضع لعاصمة  فقط الناطق للحیوان وضع ذإ إنسان أو لفظ

  .راق ولم یستعمل في غیر ھذا المعنى الع

 ولكن ، واحد لمعنى وضع انھ أو ، معاني لعدة وضع قد اللفظ یكون نأ وإما

  :  ھي متعددة قسامأ لھ اللفظ فھذا ، معاني عدة في استعمل

  

 وضع حیث عین لفظ:  مثل ، معاني لعدة وضع لفظ وھو  : المشترك اللفظ - ١

 ذإ الجاسوس ولمعنى ، الماء عین لمعنى ضعو وكذلك ، الباصرة العین لمعنى

  .جواسیسنا أي عیوننا بھ خبرتناأ ما ھذا:  فیقال ، بالعین عنھ یعبر

 لنا یبین الذي اللفظ وھي(  قرینة لىإ یحتاج طلقأ ذاإ اللفظ ھذا مثل فإن ولھذا

ً  رأیت:  قیل فلو ،)  المتعددة المعاني ھذه من المراد المعنى  نأ نعلم فال ، عینا

 فال ، الجاسوس وأ الماء عین رأى انھ مأ الباصرة العین رأى انھ قصد لمتكلما

  !  مراده لنا یتضح

ً  رأیت:  قال لو ولكنھ  المعنى على قرینة)  تبكي(  لفظ كونی فھنا ، تبكي عینا

 -  المعینة القرینة - ب القرینة ھذه عن یعبر ولذا ، - عین - لفظ من رادهأ الذي

 عین - لفظ لھا وضع التي المعاني بین من المراد المعنى الن عینت من ھي نھاأل

-   

  

 آخر معنى في استعمل ثم ، لمعنى وضع الذي اللفظ وھو    : المنقول اللفظ -  ٢

 الذي الثاني والمعنى اللفظ لھ وضع الذي ولاأل المعنى بین مناسبة لوجود

  .لھ وضع الذي ولاأل المعنى في اللفظ استعمال -  ترك - ھجر وقد ، ھفی استعمل
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 ، - الدعاء - لمعنى سالماإل قبل. اللفظ ھذا وضع حیث ،)  صالة( لفظ:   مثالھ

 الصالة معنى في اللفظ ھذا المقدس الشارع استعمل سالماإل مجيء وبعد

 صالة لفظ لھ وضع الذي ولاأل المعنى بین مناسبة لوجود ، المعروفة الشرعیة

 المعروفة الشرعیة العبادة وھو فیھ استعمل الذي الثاني المعنى وبین الدعاء وھو

ً أ المعروفة العبادة ھذه نإ ھي المناسبة وھذه ،  كثر ثم ، الدعاء على تشتمل یضا

)  الشرعیة الصالة(  المعنى بھذا)  الصالة(  اللفظ لھذا المسلمین استعمال

 الصالة لفظ یستعملون الناس یعد فلم ولاأل المعنى ھجر بحیث ، المعروفة

 -  القدیم المعنى في صالة لفظ یستعمل نأ شخص رادأ لو ولذا ، الدعاء ىبمعن

  .قرینة لىإ یحتاج فسوف - الدعاء

 وضع المشترك اللفظ نأ   : ھو المنقول واللفظ المشترك اللفظ بین الفرق ذنإ

 بسبب ثانٍ  معنى في واستعمل لمعنى وضع المنقول اللفظ بینما ، متعددة لمعاني

  . المعنیین بین مناسبة وجود

  

 آخر معنى في استعمل ثم لمعنى وضع الذي اللفظ وھو    : المرتجل اللفظ - ٣

  . المعنیین بین المناسبة ودوج عدم مع ،

 لھ وضع الذي المعنى بین المناسبة فیھا تلحظ لم التي الشخصیة سماءاأل:  مثالھ

 لحیوانل وضع اللفظ ھذا فان ، سدأ : مثل،  المسمى الشخص صفات وبین اللفظ

 يأ - الثاني المعنى في للفظ االستعمال فھذا سدأ ولده شخص سمى ذافإ المفترس

لم یالحظ  يأ ، المعنیین بین المناسبة فیھ تلحظ لم - االسم بھذا سمي الذي الولد

 الولد یكون فقد ، والثاني ولاأل المعنى بین  عالقة يواضع اللفظ للمعنى الثاني أ

 ً   .سدأ ویسمى جبانا

  : وجھین من والمرتجل المنقول بین فرقال ذنإ
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 توجد ال المرتجل في بینما ،بین المعنیین في المنقول  ةملحوظ مناسبة توجد -  ١

  .بینھما مناسبة

 ، ولاأل المعنى یھجر لم المرتجل في بینما ، ولاأل المعنى ھجر المنقول في - ٢

  .مثالنا في لمفترسا الحیوان على للداللة سداأل لفظ یستعملون الناس یزال ال بل

  

 لھ وضع الذي معناه بھ ونرید اللفظ نستعمل تارة    : والمجاز الحقیقة - ٤

 آخر معنى بھ ونرید اللفظ نستعمل وتارة ، الحقیقي عمالاالست ھو وھذا ، اللفظ

 لھ وضع الذي المعنى بین مناسبة وجود بسبب اللفظ لھ وضع الذي المعنى غیر

 االستعمال وھذا  ، ولاأل المعنى یھجر ولم ، فیھ ناهاستعمل الذي والمعنى اللفظ

  .المجازي االستعمال ھو

 فھذا ، قمر ھذا:   ونقول السماوي الجرم لىإ نشیر فتارة ، قمر لفظ:  مثالھ

 وتارة ، قمر لفظ لھ وضع الذي المعنى في اللفظ استعملنا نناأل ؛ حقیقي استعمال

 فھذا ، العشیرة قمر ھذا:  ونقول السالم علیھ العباس الفضل بيأ لىإ نشیر

 في استعملنا بل ، لھ وضع فیما القمر لفظ نستعمل لم ننا؛ أل مجازي استعمال

 الجرم:  المعنیین بین مناسبة وجود بسبب ، الجمیل الوجھ وھو خرآ معنى

  .منھما كل في الجمال وھي الجمیل والوجھ السماوي

  

 ذاإ وكذا ، ولاأل المعنى یھجر مول معناه تعدد لفظ والمجاز الحقیقة نأ وحیث

 رادأ ذافإ ، الحقیقي المعنى يأ ولاأل المعنى ھو الذھن لىإ فالمتبادر اللفظ طلقأ

 الرجل رادوأ سدأ لفظ طلقأ فلو ، قرینھ ینصب نأ فعلیھ المجازي المعنى المتكلم

 قرینة یرمي كلمة نفإ ، یرمي سداً أ رأیت:  یقول كان قرینھ نصب فعلیھ الشجاع

 الذھن تصرف يأ ، صارفة قرینة تسمى ولھذا ، الحقیقي المعنى یرد لم انھ ىعل

  . الحقیقي المعنى رادةإ عن
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 المعنى فیھ ھجر المنقول نأ في:    والمجاز الحقیقة عن المنقول یختلف ذنإ

، واللفظ قد وضع لكٍل من المعنیین في  والمجاز الحقیقة في یھجر ولم ولاأل

حدھما فقط في الحقیقة والمجاز وھو المعنى الحقیقي ، المنقول بینما وضع أل

  .واستعمل في الثاني 

  

 عالقة فیھ توجد ال المرتجل نأ في:    والمجاز الحقیقة عن المرتجل ویختلف

  .ةمناسب عالقة والمجاز الحقیقة في توجد بینما ، المعنیین ینب مناسبة

  

  

  اللفظ                           

                                             احد                                  لھ معاني متعددةلھ معنى و  
  )المختص(

  وضع ألحدھا واستعمل مجازاً في المعنى اآلخر                 وضع لجمیع ھذه المعاني                           

  )الحقیقة و المجاز(                                                                  

  وضع في أوقات مختلفة           وضع لجمیع المعاني في وقت واحد   

  )المشترك(

  لم تكن ھناك مناسبة بینھما             كانت ھناك مناسبة بین المعنیین                       

  )المرتجل(                           )                   المنقول(                    
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  )المفرد والمركب (                             

  

  )ھذا تقسیم ثاٍن للفظ باعتبار داللة جزئھ على جزء معناه (        

  

لمعنى الذي وضع لھ اللفظ ، فیعبر عن ھذا اللفظ اتارة یدل جزء اللفظ على جزء 

  ) لفظ مفرد ( ظ كذلك فیعبر عنھ  یكون اللفوتارة أخرى ال، ) لفظ مركب ( بأنھ 

  :بیان ذلك 

إذا توفرت جمیعھا نعبر عن ذلك  جموعة من الشروطمیشترط في اللفظ المركب 

  : اللفظ بأنھ لفظ مركب وھذه الشروط ھي 

:  ، فإنھ مؤلف من جزأین ) نبي  � دمحم( ء ، كلفظ اجزأأن یكون للفظ  – ١

  )نبي(و )  � دمحم(

أن ء ، ففي المثال السابق نجد اجزأأن یكون للمعنى الذي وضع لھ اللفظ  – ٢

  ) ١النبوة(، ) شخص دمحم � ( ھو ) دمحم نبي( المعنى الذي وضع لھ لفظ      

صلى  دمحم( أن یدل جزء اللفظ على جزء المعنى ، فالجزء األول من اللفظ – ٣

شخص النبي صلى هللا ( دَل على الجزء األول من المعنى ) هللا علیھ وآلھ وسلم

دَل على الجزء الثاني من ) نبي ( ، والجزء الثاني من اللفظ ) علیھ والھ وسلم 

  .)النبوة ( المعنى 

                                                           
١
وظیفة أالھیة وسفارة ربانیة ، یجعلھا هللا تعالى لمن ینتجبھ ویختاره من عباده الصالحین وأولیائھ : لنبوة  

الكاملین في إنسانیتھم ، فیرسلھم إلى سائر الناس لغایة إرشادھم إلى ما فیھ منافعھم ومصالحھم في الدنیا واآلخرة 
  .  
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( وعند تحقق ھذه الشروط الثالثة یقال لھذا اللفظ أنھ لفظ مركب ، ولذا فإن لفظ 

  .لفظ مركب ) نبي  � دمحم

سواء تحقق الشرطان اآلخران أم لم ( فإذا لم یتحقق أحد ھذه الشروط الثالثة 

  :األلفاظ التالیة ألفاظاً مفردة  أمثال فاللفظ حینئٍذ مفرد ، لذا تكون ) یتحققا 

) وقایة فعل أمر من وقى یقي، أي من ال( ِق : اللفظ الذي ال جزء لھ ، مثل  – ١

فھذه األلفاظ مفردة عدم تحقق الشرط األول ) فعل أمر من وعى یعي ( عِ : ، أو 

  ) . یكون للفظ جزء أنوھو (من شروط اللفظ المركب 

، فإن هللا : اللفظ الذي لھ جزء ولكن لیس لمعناه الذي وضع لھ جزء ، مثل  – ٢

ذي وضع لھ اللفظ أ ، ل ، ه ، ولكن لیس للمعنى ال: ھذا اللفظ لھ أجزاء وھي 

أي لیس ( أجزاء ، ألن ھذا اللفظ وضع للذات المقدسة وھي بسیطة غیر مركبة 

  .لفظ مفرد )هللا(، فیكون لفظ كما ثبت في علم الكالم والفلسفة ) لھا أجزاء 

اللفظ الذي لھ جزء ، ولمعناه جزء ، ولكن جزء لفظھ ال یدل على جزء  – ٣

) عبد: (سماً لشخص ، فھذا اللفظ لھ أجزاء ھي إذا كان ا) عبد هللا(ه ، مثل معنا

أي الشخص الذي سمي (، وكذلك للمعنى الذي وضع لھ ھذا اللفظ أجزاء ) هللا(و 

الخ ، ..رأس عبد هللا ، ویدیھ ، ورجلیھ ، : فإن أجزاء المعنى ھي ) عبد هللا ـب

 إذن تحقق الشرط األول والثاني ورغم ذلك ھذا اللفظ مفرد وذلك لعدم تحقق

ــ عندما یكون اسماً لشخص ــ ال یدل ) عبد هللا(الشرط الثالث ، أي إن جزء لفظ 

  .على جزء المعنى 

صفة لشخص ، كما لو اشرنا لعلي علیھ السالم وقلنا ) عبد هللا (بینما لو كان لفظ 

في ھذه الحالة یكون مركباً وذلك لتحقق ) عبد هللا ( ھذا عبد هللا  ، فإن لفظ : 

  :ثة فیھ ألنھ الشروط الثال

 )هللا (و ) عبد ( للفظ أجزاء  -

 )الذات المقدسة ( ، ) العبودیة ( للمعنى الذي وضع لھ اللفظ أجزاء  -
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) هللا(، لفظ  )العبودیة(یدل على ) عبد(لفظ  :ـ  جزء اللفظ یدل على جزء المعنى

 )الذات المقدسة(على یدل 

ً بأنھ عبد � صفة لشخص ــ أي عندما نصف ش) عبد هللا(فیكون اللفظ  خصا

 ً   . تعالى ــ لفظاً مركبا

إذا دل جزء اللفظ على : لھذا إن اللفظ المركب یتحقق في حالة واحدة فقط وھي 

  .جزء المعنى 

بینما یكون اللفظ مفرداً إذا لم یدل جزؤه على جزء معناه وھذا یتحقق في حاالت 

  :ثالث ھي 

  .إذا لم یكن للفظ أجزاء  – ١

  .معنى أجزاء إذا لم یكن لل – ٢

  . إذا لم یدل جزء اللفظ على جزء المعنى  – ٣

        

  

  

  اللفظ                                           

  

  ال یدل جزؤه على جزء معناه  معناه                      یدل جزؤه على جزء   

  )د لفظ مفر(                              )      لفظ مركب (           
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  )أقسام اللفظ المفرد (                            

     

االسم  و الفعل  و  : إلى ثالثة أقسام  ) الكلمة(اللفظ المفرد  ونقَسم النحوی    

ولكنھم أطلقوا على بعض ھذه األقسام أسماء  قیونالحرف ، وكذلك فعل المنط

ینھم بشارة إلى وجود بعض االختالف لإل نحویونمختلفة عما أطلقھا علیھا ال

  :لذا قسم المنطقیون اللفظ المفرد إلى .  ویین في ھذه األقساموبین النح

قلم ، : ، مثل  مستقل دل بذاتھ على معنىیوھو اللفظ المفرد الذي  :االسم  – ١

الخ فھذه األلفاظ تدل على معنى بنفسھا ، فإذا سمعنا لفظ قلم ....مدرسة ، دمحم ، 

ذھننا إلى اآللة المعدة للكتابة ، وإذا سمعنا مدرسة انتقل ذھننا إلى المكان  انتقل

الذي یدرس فیھ الطلبة ، وھكذا ، فمراد المنطقیین من االسم ھو نفس مراد 

  .النحویین من ھذا اللفظ 

ذي یدل على معنى مستقل باإلضافة إلى داللتھ على وھي اللفظ ال :الكلمة  – ٢

الخ فإننا عندما نسمع لفظ یأكل ینتقل .....ذھب ، أكتب ،  الزمان ، مثل یأكل ،

ذھننا إلى معنى تناول الطعام في الزمن الحاضر ، وعندما نسمع لفظ ذھب ینتقل 

ذھننا إلى معنى المغادرة في الزمن الماضي ، وعندما نسمع لفظ أكتب ینتقل 

، ) زمن التكلم أي بعد ( ذھننا إلى معنى طلب إیقاع الكتابة في الزمن المستقبل 

لمعنى الذي أراده نفس ا) كلمة( مصطلح الـكذا نجد أن المنطقیین أرادوا من وھ

، ولكنھم عبروا بتعبیر مختلف لإلشارة إلى ) فعل ( النحویون من مصطلح الـ 

فعل ال یعتبره المنطقیون فعالً كاألفعال  أن بعض ما یطلق علیھ النحویون

  ) .الكلمة(بروا بتعبیر مختلف وھو ، ولذا ع) كان وأخواتھا(الناقصة 

وھي اللفظ الذي ال یدل على معنى مستقل بذاتھ ، بل یتضح معناه  :األداة  – ٣

الخ ، فإننا .....في ، من ، إلى ، على ،: من خالل وجوده ضمن الكالم ، مثل 

ال ینتقل ذھننا إلى معنى معین أي أنھا ال تدل على معناً ) في(عندما نسمع لفظ 
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ففي ھذه ) الكتاب في المكتبة : (ولكن لو سمعناھا ضمن الكالم كقولنا  معین ،

وجد فیھ وھو أن المكتبة ھي المكان الذي یدالة على معنى ) في(الحالة تكون 

الكتاب ، فلوال وجودھا في الكالم لما انتقل ذھننا إلى ھذا المعنى ،بل لكان الكالم 

ا نجد أن ، وھكذ) مكتبة ... كتاب ( عبارة عن ألفاظ مبعثرة غیر مترابطة 

لمعنى الذي أراده النحویون من نفس ا) أداة(المنطقیین أرادوا من مصطلح الـ 

ولكنھم عبروا بتعبیر مختلف عن تعبیر النحویین لإلشارة ) حرف ( مصطلح الـ 

ً بینما یعتبرھا النحویون أفعاالً  ً أعتبرھا المنطقیون حروفا إلى أن ھناك ألفاظا

لناقصة ، فھي أفعال عند النحویین وأدوات عند المنطقیین ، ولھذا وھي ألفعال ا

     ) .  أداة( عبروا بتعبیر 

  

  )أقسام اللفظ المركب (                           

  :قسم المنطقیون اللفظ المركب إلى قسمین 

وھو الجملة التامة ، أي الجملة التي یحسن السكوت علیھا    :المركب التام  – ١

ً عنى أن السامع یكتفي بھا وال یبقى ینتظر كالم، بم ً إضافی ا   .من المتكلم  ا

  علي إمام : إذا قال شخص : مثالً 

ً تاما وھو أن المتكلم  ً علیھ أإن السامع یفھم من ھذه الجملة معنا خبره بأن علیا

السالم إمام منصوب من قبل هللا تعالى  ، فالسامع بعد سماعھ لھذه الجملة ال 

لمزید بیان ، بل إن المتكلم لو سكت بعد قولھ ھذه الجملة لكان راً یبقى منتظ

  .سكوتھ حسناً ال یعاب علیھ ، ألنھ قال جملھ مفیدة فائدة تامة 

  .أكتب درسك : و قال الوالد لولده لومثلھا 

فالولد یفھم ما أراده الوالد منھ وال یبقى منتظراً تتمة لكالم الوالد ، فلو سكت 

  .م یضف كالما آخر لكان سكوتھ حسناً الوالد بعدھا ول
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وھو الجملة الناقصة أي التي ال یحسن من المتكلم   : المركب الناقص  – ٢

السكوت علیھا واالكتفاء بھا بل ال بد لھ  أن یكمل  بكالم آخر حتى یتضح 

مقصوده ، فلو سكت من دون أن یأتي بتتمة لكالمھ لكان سكوتھ غیر حسن ، بل 

  .سكوت حینئٍذ یعاب علیھ ذلك ال

   )وسكت......(كتاب المنطق  :  شخصٌ  قال لو: مثالھ 

نھ لم تحصل لدیھ فائدة تامة من كالم المتكلم ، ألفالسامع یبقى ینتظر تتمة لكالمھ 

ما بھ كتاب المنطق ؟ ، فال یحسن للمتكلم أن ینقطع عن : یسأل في نفسھ  فیبقى

إذ لم تحصل  د لكان ذلك معیباً علیھحد ، فلو انقطع على ھذا الحالكالم إلى ھذا ال

السكوت علیھا واالكتفاء بما ذكره من  لسامع فائدة من كالمھ یصح لھفي ذھن ا

  .كالم 

  :وأمثلة المركب الناقص كثیرة منھا 

 .كتاب المنطق ، قلم الكاتب ، ساحة المدرسة : نحو ،  المضاف والمضاف إلیھــ 

 .لعلم النافع   ، المرأة العفیفة  ،  ع الرجل الشجا: نحو ،  الصفة والموصوفــ 

 .من ذھب   ،  على المكتبة  ،  في الدار: نحو ،  الجار والمجرورــ 

   . إن زرتنا   ،  من یجتھد  ، إذا جاء علي : نحو  ، أطراف الجملة الشرطیةــ 

  

  

  )أقسام المركب التام (                           

  : ینقسم اللفظ المركب إلى قسمین

  .وھو الجملة التامة التي تحتمل الصدق والكذب :   الخبر – ١
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اللفظ المركب إذا كان یحكي عن الواقع ، أي یتكلم عن أمر حدث أو سیحدث في 

المستقبل ، فھذا الكالم ممكن أن یكون مطابق للواقع فیوصف بأنھ كالم صادق 

ض النظر عن ویمكن أن یكون غیر مطابق للواقع فیوصف بأنھ كالم كاذب ، بغ

المتكلم وشخصیتھ أنھ من الصادقین الذین ال یصدر منھم الكذب أو أنھ من 

الكاذبین الذین ال یصدر منھم الصدق ، فإننا نتكلم عن نوع الكالم ال عن نوع 

  .المتكلم 

  .أن السماء  تمطر : إذا قال لي شخص :  ١مثال 

مطر (جد الحادثة فإن ھذا الشخص ینقل لي صورة عن واقع خارجي ، فھو لم یو

بواسطة ألفاظھ  بل یدعي أن ھذا الحدث واقع وھو مجرد ناقل لھذا ) السماء 

  .الحدث ، مخبر عن ھذا الحدث 

نجد أن ھذه النسبة یحتمل ) أي نسبة المطر إلى السماء ( ة فإذا الحظنا ھذه النسب

فتوصف بالصدق ، ) أي إن السماء فعالً تمطر (  أن تكون مطابقة للواقع 

. فتوصف بالكذب ) أي إن السماء ال تمطر( یحتمل أال تكون مطابقة للواقع و

فھذا الكالم ألنھ حكایة وإخبار عن أمر واقع فھو یحتمل أن یكون مطابق للواقع 

  ) .كاذب( أو غیر مطابق للواقع ) صادق(

  .إن السماء سوف تمطر غداً : إذا قال لنا لخبیر باألنواء الجویة :  ٢مثال 

ھذا قد یكون مطابق للواقع ندما تكون حساباتھ دقیقة وفعالً في الیوم فكالمھ 

التالي تمطر السماء ، فیكون كالمھ محتمل للصدق ، وقد یكون كالمھ غیر 

مطابق للواقع عندما ال تكون حساباتھ دقیقة ، فیكون كالمھ كاذب ، ولھذا یعبر 

  .ألنھ كالم یحتمل الصدق أو الكذب ) خبر(عن كالمھ بأنھ 

فاتضح أن الصدق والكذب الذي یقصده المنطقیون ھو وصف للكالم ولیس ( 

     )وصفاً للمتكلم وتفصیلھ في محل آخر 
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  .وھو الجملة التامة لتي ال تحتمل الصدق والكذب :  اإلنشاء – ٢

اللفظ المركب الذي ال یكون حاكیا عن الواقع ال یكون فیھ إمكانیة أن نصفھ بأنھ 

، ألن الوصف بالصدق أو الكذب إنما ھو بمقایسة الكالم صادق أو أنھ كاذب 

للواقع الخارجي ، فإن طابق الواقع فھو صادق وإن لم یطابقھ فھو كاذب ، وھذه 

إنما تحصل إذا كان الكالم یحكي عن الواقع أي ) أي المقایسة للخارج ( الحالة 

و الذي یوجد ینقل لنا لواقع ، أما إذا كان الكالم ال یحكي عن الواقع ، بل ھ

  .المعنى فال یمكن أن یوصف بالصدق أو الكذب 

السماء تمطر ، فإن المعنى وھو مطر السماء لم : عندما قال لنا الشخص  :بیانھ 

یوجده المتكلم بألفاظھ ، بل المعنى كان موجوداً قبل الكالم ودور المتكلم فیھ ھو 

أكتب درسك ، فإن ھذا : دور الناقل والمخبر فقط ، بینما إذا قال الوالد لولده 

الكالم الذي صدر من الوالد لھ معنى وھو طلب الكتابة من الولد ، وكالم الوالد 

لم یكن موجوداً )  طلب الكتابة(لم یكن إخباراً ونقالً لھذا المعنى ألن ھذا المعنى  

قبل أن ینطق الوالد بھ حتى یكون الوالد مخبراً عن طلب الكتابة ، بل إن الوالد 

، ذي أنشأ ھذا المعنى وأوجده بواسطة ھذه األلفاظ التي صدرت منھ ھو ال

ارج وبالتالي ال یمكن مقایسة كالم الوالد للخارج حتى یكون كالمھ مطابق للخ

لصدق والكذب عندما احتمالیة األننا قلنا أن  ؛) كاذب(أو غیر مطابق ) صادق(

للمقایسة للخارج فال یمكن للمقایسة للخارج فإن لم یكن قابالً  یكون الكالم قابالً 

وصفھ بالصدق أو الكذب ، ولھذا ال یمكن أن نقول عن كالم الوالد أنھ صادق أو 

ء المعنى ألن المتكلم ینشى) اإلنشاء ( ھ ب أنھ كاذب ، ومثل ھذا الكالم یعبر عن

  :منھا  ، وللمركب اإلنشائي أقسام متعددة یوجده بواسطة ألفاظھ و

 .األمر ، نحو أدرس بجد  -

 . تنطق بالغیبة ال: النھي ، نحو  -

 .ولیك الفرج لللھم عجل ا: الدعاء ، نحو  -

 .ما أقسى قلب الكافر : التعجب ، نحو  -
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 .بعتك الدار : ، نحو  ١العقود -

 . أنت بريء الذمة من دیني : قترض منھ لمن اقول الرجل : اإلیقاعات ، نحو  -

  

  

      

  

          اللفظ                

                  

  ال یدل جزؤه على جزء معناه             ل جزؤه على جزء معناه               ید       

  )            المفرد (                           )               المركب(                

  

  لم یدل على معنى مستقل          دل على معنى مستقل     ال یحسن السكوت علیھ      یحسن السكوت علیھ                  

   )       ناقص( )               تام (             

  ) أداة( لم یدل على الزمان           دل على الزمان                                                      

  )أسم (         )        كلمة (         یحتمل الصدق والكذب       ال یحتمل الصدق والكذب

  )إنشاء )                         ( خبر (     

  

  

                                                           
١
الخ ، ....امالت التي تحتاج إلى طرفین موجب وقابل ، كعقد البیع أو الزواج أو اإلجارة ،وھي المع: العقود  

  . قبلت : بعتك الدار بألف دینار ، فیقول الطرف اآلخر : حیث یقول الموجب مثالً 
وھي المعامالت التي  ال تحتاج إال لطرف واحد ھو الموجب ، الطالق والعتق والوقف واإلبراء : اإلیقاعات 

  .أنت طالق ، فال نحتاج بعد ذلك لقبول الزوجة : الخ ، حیث یقول الزوج مثالً لزوجتھ ....
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  ) ١أنواع المعنى(                                 

  

المفھوم والمصداق : وجوده إلى قسمین  ، ھما ) بحسب ( ینقسم المعنى باعتبار 

.  

إننا عندما نالحظ النخلة ، تنطبع في ذھننا صورة عن النخلة    :توضیح ذلك 

  :وبھذا یوجد لدینا شیئان ) أنھا شجرة  لھا سعف مثمرة للتمر: (وھي 

 .٢ النخلة الموجودة في الخارج -١

 .الصورة المنطبعة في ذھننا عن النخلة  -٢

، أي إن ) االنطباق ( إذا الحظنا العالقة بین ھذین الشیئین ، نجد أنھا عالقة 

رجیة ، فیطلق لة تنطبق على النخلة الخاالصورة الموجودة في الذھن عن النخ

ألن ھذه الصورة ھي التي ) مفھوم النخلة ( لموجودة في الذھن على الصورة 

، ویطلق أي ھي التي تفھم من لفظ نخلة ) نخلة(تحضر في الذھن عند سماع لفظ 

، من ) مصداق النخلة ( على لنخلة الخارجیة التي ینطبق علیھا مفھوم النخلة 

  .لك الصورة الذھنیة الصدق ، أي الذي یصدق وینطبق علیھ ت

                                                           
١
) : المعنى(في غیر ما یقصده العلماء من ھذا اللفظ ، حیث یقصدون من ) المعنى ( لقد أستعمل المصنف لفظ  

  .الصورة الذھنیة من حیث وضع اللفظ بإزائھا 
أو أمر ) الوجود الذھني ( دل علیھ اللفظ سواء كان ذلك الشيء صورة ذھنیة بینما المصنف استعملھ بمعنى ما ی

  ) .  الموجود في الخارج ( خارجي 
 
٢
وھو كل العالم أو الكون بكاملھ خارج :أي خارج الذھن ویعبر عنھ بالواقع الخارجي ، أو العالم الخارجي (  

  )الذھن
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دمحم ، خالد ، فاطمة ، سعاد ، فكل واحد من ھؤالء األشخاص : كذلك إذا الحظنا 

) أي صورة اإلنسان في الذھن (نسان لمفھوم اإلنسان ، ألن مفھوم اإل ١ھو مصداق

  .الحیوان الناطق : ھي 

ً على حالة واحدة كالجم(النامي  ھو الجسم: ونقصد بالحیوان   )ادأي لیس ثابتا

المتحرك ) أي الذي یتأثر باألشیاء كالبرودة والحرارة وغیرھا ( الحساس 

  ) .إذا تحركا قھراً علیھ كالجماد والنبات  ت حركتھولیس( بإرادتھ 

أي اإلدراك ( ، أو النطق الداخلي ) التكلم(النطق الخارجي : ونقصد بالناطق 

  ) .والتفكیر

علیھم ھذه تنطبق ) اطمة ، سعاد دمحم ، خالد ، ف( فنالحظ أن كل من ھؤالء 

، لذا یعبر عن ھذه الصورة الذھنیة بالمفھوم ، ) إلنسان ا (الصورة الذھنیة 

ویعبر عن ھؤالء األشخاص بالمصداق ، فدمحم مصداق لإلنسان ، وسعاد مصداق 

  .  لإلنسان وھكذا 

  

  

  المعنى ما یدل علیھ اللفظ                          

  

   )مصداق( موجود في الخارج                   )مفھوم ( ھن موجود في الذ  

  

                                                           
١
، بل  -رحمھ هللا تعالى  -ھو صریح عبارة المصنف  المصداق ال ینحصر وجوده في العالم الخارجي كما 

المصداق قد یكون في الخارج و قد یكون في الذھن ، وتفصیل الكالم في ھذا الموضوع محلھ منطق الشیخ 
  .المظفر ولیس ھنا 
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  )أنواع المفھوم (                                  

  

وھو ینقسم .  ھو الصورة الذھنیة المنطبعة في الذھن عن األشیاء: المفھوم 

  .مفھوم جزئي ومفھوم كلي : إلى قسمین 

من نوع واحد بل ھي على  إن الصور المنطبعة في الذھن لیست: بیان ذلك 

  نوعین ، فإننا عندما نالحظ 

آلة تستعمل للكتابة ( وھي قلم زید الجاف ، تنطبع في ذھننا صورة عن ذلك القلم 

المفھوم كما (بـ ، وھذه الصورة یعبر عنھا ) بواسطة الحبر الجاف یملكھا زید 

مصداق واحد ال ینطبق إال على ) الصورة الذھنیة(، ولكن ھذا المفھوم ) تقدم 

فقط ھو قلم الجاف الذي یملكھ زید ، فھو ال ینطبق على قلم الجاف الذي یملكھ 

 المنطقیون یعبرلم الرصاص الذي یملكھ زید ، و سعید ، وكذلك ال ینطبق على ق

ھ المصنف رحمھ ، ولھذا یعرف) المفھوم الجزئي ( عن ھذا النوع من المفاھیم بـ 

  :بـ  هللا تعالى

المفھوم الذي یمتنع انطباقھ على أكثر من مصداق واحد  ھو: ي المفھوم الجزئ

 .  

  

  :ھذه المفاھیم  ناالحظإذا ثم إننا 

 .قلم الجاف الذي یملكھ زید   -

  .قلم الرصاص الذي یملكھ سعید   -

 .قلم الحبر الذي یملكھ دمحم  -
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وھذه المفاھیم الثالثة ھي ) ثالثة مفاھیم ( فتتكون في ذھننا ثالث صور ذھنیة  

مفاھیم جزئیة ، ألن كل مفھوم منھا ال یمكن أن ینطبق أال على مصداق واحد 

  .فقط 

تنطبق على ھذه األقالم ) مفھوم(ثم نحاول بعد ذلك استخالص صورة ذھنیة 

طرح كل ما یمیز ھذه المفاھیم بعضھا عن البعض اآلخر ، الثالثة ، فنبدأ ب

البعض اآلخر ، فقلم الجاف نالحظ أن ملكیة ھذه األقالم مما یمیزھا بعضھا عن 

یملكھ زید ، وقلم الرصاص یملكھ سعید ، وقلم الحبر یملكھ دمحم ، فنطرح ملكیة 

  :األقالم عن مفاھیمھا فیبقى من المفاھیم الثالثة 

  قلم الجاف -

 قلم الرصاص -

 قلم الحبر -

الثالثة بعضھا عن  قالمما یمیز ھذه األملمادة المستعملة في كل قلم اثم نالحظ أن 

بعض اآلخر ، فاألول یستعمل الحبر الجاف والثاني یستعمل الكرافیت والثالث ال

یستعمل الحبر غیر الجاف ، عندما نطرح ھذه الخصوصیة عن كل قلم من 

  :األقالم الثالثة فإنھ ال یبقى من المفاھیم الثالثة إال 

 قلم -

 قلم -

 قلم -

كل قلم من الذي نتج بعد طرح الخصوصیات عن ) قلم ( نجد أن ھذا المفھوم 

ً ، ألن قلم الجاف  األقالم الثالثة فیھ قابلیة االنطباق على األقالم الثالثة جمیعا

، وقلم الرصاص الذي یملكھ سعید ینطبق ) قلم(الذي یملكھ زید ینطبق علیھ أنھ 

، إذن ) قلم (، وكذلك قلم الحبر الذي یملكھ دمحم ینطبق علیھ أنھ ) قلم(علیھ أنھ 

ل االنطباق على أكثر من مصداق واحد ، ومثل ھذا المفھوم تكون لنا مفھوم یقب

  :یعبر عنھ المنطقیون بأنھ مفھوم كلي ، ولھذا عرفھ المصنف رحمھ هللا بـ 
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وھو المفھوم الذي ال یمتنع انطباقھ على أكثر من مصداق : المفھوم الكلي 

  .واحد 

  

  : أمثلھ للمفھوم الجزئي 

ألنھ مفھوم ال ینطبق إال على اإلمام  :جعفر بن دمحم الصادق علیھ السالم   -

 .لسادس علیھ السالم ابن اإلمام الباقر علیھ السالم ا

ال على ھذا الشخص ، وھكذا جمیع فھو ال ینطبق إ:  )ناجار(سعید  -

 .األشخاص 

 .ألنھا ال تنطبق إال على مصداق واحد ھو عاصمة العراق : بغداد  -

 .روف في العراق ألنھا ال تنطبق إال على النھر المع: دجلة  -

ألنني بعد أن أشرت إلیھ لم یعد فیھ قابلیة االنطباق إال على ھذا : ھذا الكتاب  -

 .الكتاب المشار إلیھ فقط 

من عقد علیھا  رألنھا ال تنطبق على أي امرأة أخرى غی: زوجة زید األولى  -

 .زید بأول عقد زواج في حیاتھ 

 

         :أمثلة المفھوم الكلي 

ینطبق على كل حیوان ناطق فینطبق على زید ، ودمحم ، وخالد ألنھ : إنسان  -

 الخ.....، وسعاد 

حیث ینطبق على كتاب التاریخ ، والمنطق ، والفقة ، والنحو : كتاب  -

 الخ......

ینطبق على زوجتھ  ألنھ..) : بدون تقیدھا بقید األولى أو الثانیة ( زوجة زید  -

  .الخ ...األولى ، زوجتھ الثانیة ،
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  )الجزئي الحقیقي والجزئي اإلضافي (                

  

  :لقد ذكر المنطقیون معنیین یطلقون علیھما لفظ الجزئي 

ویقصدون بھ المعنى المتقدم للجزئي ، أي المفھوم الذي :  الجزئي الحقیقي – ١

  .ینطبق على مصداق واحد فقط ، وقد تقدم بیانھ فال نعید 

  .المندرج تحت مفھوم أوسع منھ  وھو المفھوم:  الجزئي اإلضافي – ٢

   :بیانھ 

  لو الحظنا مفھوم زید ، ونسبناه إلى مفھوم اإلنسان ، فماذا نجد ؟  

نجد أن مفھوم اإلنسان أوسع من مفھوم زید ، أن مفھوم اإلنسان ینطبق على 

، والسر في ذلك أن ) الخ ....دمحم ، سعید ،فاطمة ،( على غیره و مفھوم زید

  :زید قل قیوداً من مفھوم مفھوم اإلنسان أ

  .حیوان ناطق : مفھوم اإلنسان 

حیوان ناطق ، أبوه فالن ، أمھ فالنة ، یسكن في المنطقة الكذائیة ، : مفھوم زید 

  الخ.....یعمل كذا ،

أقل قیوداً یكون أوسع ؛ ألنھ ینطبق على مصادیق أكثر ،  المفھوم كلما كانو

ق ؛ ألنھ ینطبق على مصادیق أقل ، فـ وكلما كان المفھوم أكثر قیوداً كان أضی

أوسع من ) اإلنسان العراقي(، و ) اإلنسان العراقي ( مثالً أوسع من ) اإلنسان(

ھكذا كلما أضفنا قیوداً أكثر كلما تضیق المفھوم و، ) اإلنسان العراقي العربي(

  .وأصبح یدل على مصادیق أقل 
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ندراجھ ھذا تحت مفھوم إذن مفھوم زید یندرج تحت مفھوم اإلنسان ، وھو با

  :ھنا لدینا لحاظان لزید .اإلنسان یكون جزءاً من اإلنسان 

إلنسان أو ألي مفھوم آخر ، اعندما نلحظ مفھوم زید بنفسھ ودون أن نقیسھ إلى  -

ً (نجد أن زیداً  ؛ ألنھ ال ینطبق إال على مصداق واحد فقط وھو  )مفھوماً جزئیا

 .شخص زید 

 

مفھوم اإلنسان ، نجد أن مفھوم زید جزءاً من  وعندما نسب مفھوم زید إلى -

؛ ألن مفھوم اإلنسان ینطبق علیھ وعلى غیره من المفاھیم مفھوم اإلنسان 

الخ ، فنقول أن مفھوم زید جزئي باإلضافة إلى ...كمفھوم دمحم ، ومفھوم فاطمة ،

 ). الجزئي اإلضافي( ، وھذا ما یعبر عنھ بـ  مفھوم اإلنسان

  

نا مفھوم اإلنسان ونسبناه إلى مفھوم أوسع منھ كمفھوم الحیوان ثم إننا لو الحظ

ألن مفھوم الحیوان ینطبق على مفھوم اإلنسان وعلى غیره من المفاھیم كمفھوم (

نجد أن مفھوم اإلنسان یندرج تحت مفھوم ) الخ....الفرس ، ومفھوم القرد ،

ندراجھ تحتھ ، الالحیوان ، فیكون مفھوم اإلنسان كأنھ جزء من مفھوم الحیوان 

  :مفھوم اإلنسان لیكون لنا لحاظان ف

عندما ننظر إلى مفھوم اإلنسان دون أن ننسبھ إلى أي مفھوم آخر ، بل ننظر  -

؛ ألنھ ال یمتنع ) مفھوم كلي(، نجد أن مفھوم اإلنسان إلى مفھوم اإلنسان فقط 

ب انطباقھ على أكثر من مصداق واحد ، فھو ینطبق على زید ، وخالد ، وزین

 .الخ ....،

  

، نجد أن ) المفھوم األوسع(ننسب مفھوم اإلنسان إلى مفھوم الحیوان  وعندما -

مفھوم اإلنسان مندرج تحت مفھوم الحیوان ، فھو كالجزء من مفھوم الحیوان 

فنقول عن اإلنسان بھذا اللحاظ أنھ جزئي باإلضافة إلى مفھوم الحیوان ، أي 

 ) .جزئي إضافي(
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  :یان أمور فنستنتج من ھذا الب

بـ  ن المفھوم المندرجعأن كل مفھوم یندرج تحت مفھوم أوسع منھ یعبر  – ١

  )الجزئي اإلضافي (

) أي عندما ال ننسبھ إلى مفھوم آخر(أن الجزئي اإلضافي قد یكون بنفسھ  – ٢

  ) .مثل اإلنسان(، أو یكون بنفسھ مفھوماً كلیاً ) مثل زید(مفھوماً جزئیاً حقیقیاً 

مفھوم جزئي حقیقي ھو مفھوم إضافي ؛ ألنھ الشك یندرج تحت أن كل  – ٣

مفھوم أوسع منھ ، ولیس كل مفھوم جزئي إضافي ھو مفھوم جزئي حقیقي ؛ 

  .ألنھ قد یكون بنفسھ مفھوماً كلیاً 

             

  )مخطط للجزئي اإلضافي(

  

  الحیوان                                              

  

  الطائر                         القرد    جزئي إضافي   اإلنسان       )كلي(         

      

  جزئي إضافيزید           )جزئي حقیقي(                فاطمة  

  

  



 ~56 ~ 
 

  )    أقسام المفھوم الكلي (                          

  :ن ینقسم المفھوم الكلي بحسب طبیعة انطباقھ على مصادیقھ إلى قسمی

المتواطيء في اللغة مأخوذ من التواطؤ أي االتفاق   : المتواطيء  – ١

  . تواطأ القوم على األمر ، أي اتفقوا علیھ : والتوافق ، فیقال 

،  )ھو الكلي الذي ینطبق على مصادیقھ بالتساوي(: وفي اصطالح المنطقیین 

كثر من مصداق مثل إنسان ، فإن مفھوم اإلنسان مفھوم كلي ؛ ألنھ ینطبق على أ

الخ ، وھذا المفھوم .....دمحم ، وحسن ، وفاطمة ، : واحد ، فھو ینطبق على 

ینطبق على مصادیقھ بالتساوي ، إذ لیس إنسانیة دمحم أكثر أو أشد من إنسانیة 

، بل ھم في اإلنسانیة سواء ؛ ألننا ال نقصد من اإلنسانیة غیر حسن وفاطمة 

رك بإرادتھ ، وھذا المعنى ینطبق علیھم كون ھذا الشيء جسم نامي حساس یتح

مثالً فإن ھذا المفھوم ینطبق على  ٢٤بالتساوي ، وكذلك مفھوم ذھب عیار 

،  ٢٤، وتلك القالدة ذھب عیار  ٢٤مصادیقھ بالتساوي ، فھذا الخاتم ذھب عیار 

  . متواطئوھكذا لذا فإنھ مفھوم كلي 

حالة نفسیة یتردد معھا  المشكك في اللغة مأخوذ من الشك وھي :المشكك  – ٢

  .الذھن بین اإلثبات والنفي ویتوقف عن الحكم 

المفھوم الكلي الذي ینطبق على مصادیقھ بالتفاوت  ھو:(وفي اصطالح المنطقیین

فإنھ ال ینطبق على مصادیقھ مثل البیاض ) ختالف وعدم التساويـ أي باال

ورقة أشد من بیاض لبالتساوي ، فبیاض الثلج أشد من بیاض الورقة ، و بیاض ا

وكذلك الوجود مفھوم كلي مشكك ، فوجود الخالق أولى من الجدار وھكذا ، 

فالنار مثالً علة ( وجود المخلوق ، و وجود العلة متقدم على وجود المعلول 

ذلك النور من ك، ) النار متقدم على وجود االحتراق لالحتراق ، و وجود 

مصباح أقوى من نور المصباح ، ونور الالمفاھیم الكلیة المشككة ، فنور الشمس 

  .أقوى من نور الشمعة ، و الجمیع یطلق علیھ نور
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   النسب األربع  

  

مفھوم الذي ینطبق على أفراد كثیرین ، فلو ال ھو: ) الكلي(تقدم أن معنى     

كان لدینا مفھومان كلیان كل منھم ینطبق على مجموعة من المصادیق ، وأردنا 

بینھما من خالل انطباق كل منھما على مصادیق ) النسبة( أن نعرف العالقة

وھذه ، اآلخر أو عدم انطباقھا ، فإننا نجد أن ھناك أربعة احتماالت ال خامس لھا 

  .النسب األربع : االحتماالت األربعة ھي ما یعبر عنھا

أن النسب األربع ھي العالقات المحتملة بین كل كلیین : وعلى ھذا یمكننا القول  

  .د مالحظة إمكان انطباق كل منھما على مصادیق اآلخرعن

  :التالي ١ھو یتضح من الحصر العقليفلھا  ةوأما كون ھذه النسب أربع ال خامس

  نین الكلییالمفھومالنسبة بین                      

         

  ال                صادیق اآلخر                   إما أن ینطبق كل منھما على م

       ) يالتساو(    

        ال             إما أن ینطبق أحدھما على كل مصادیق اآلخر دون العكس                 

  )عموم وخصوص مطلق (                    

                                      

ینطبق أي منھما على أي مصداق من مصادیق اآلخر      ال   ا على بعض مصادیق اآلخر    إما أن ینطبق كل منھم                   

)                                تباین (                             )              عموم وخصوص من وجھ (                  

                                                           
١
 .یتضح إن شاء هللا تعالى معنى الحصر العقلي عند الكالم عن القسمة الثنائیة في مبحث التقسیم فانتظر  
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  :نسبة التساوي – ١

ع د منھما على جمیوھي النسبة التي تقع بین الكلیین اللذین ینطبق كل واح

  .مصادیق اآلخر

فإن نسبة التساوي تتحقق بینھما كلما كانت ) د(و ) ج(فلو كان لدینا مفھومان 

  :العبارتان التالیتان صادقتین ، وھما

  )د(ینطبق على جمیع مصادیق المفھوم ) ج(مفھوم  – ١

  ) ج(ینطبق على جمیع مصادیق المفھوم ) د(مفھوم  – ٢

  ، ) الناطق اإلنسان و( كالنسبة بین 

   الخ....... خالد و  سعاد و زید  : ھي مصادیق مفھوم اإلنسانفإن 

  الخ......زید و سعاد و خالد :  ھي مصادیق مفھوم الناطقو 

  : فنالحظ

  )الناطق(ینطبق على جمیع مصادیق مفھوم ) اإلنسان(إن مفھوم  - ١

  )اإلنسان(ینطبق على جمیع مصادیق مفھوم ) الناطق(إن مفھوم  – ٢

ھي نسبة التساوي ) الناطق(مفھوم ( و) اإلنسان(أن النسبة بین مفھوم  :ولذا یقال

              .، ولذا یمكن تصویر نسبة التساوي بدائرتین متطابقتین كما مبین في المخطط 

                      

  اإلنسان                                                        

  )نسبة التساوي (     الناطق                     خالد. سعاد .   زید .            
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  :نسبة التباین – ٢

وھي النسبة التي تقع بین الكلیین اللذین ال ینطبق كل واحد منھما على أي 

  .مصداق من مصادیق اآلخر

وبعبارة أخرى ھذه النسبة ھي النسبة بین الكلیین اللذین ال یوجد بینھما أي 

إذا ) د(و) ج(، فتتحقق ھذه النسبة بین المفھومین الكلیین مصداق مشترك 

  :صدقت ھاتان العبارتان

  )د(على أي مصداق من مصادیق المفھوم ) ج(ال ینطبق المفھوم   - ١

  )ج(على أي مصداق من مصادیق المفھوم ) د(ال ینطبق المفھوم  – ٢

، حیث تكون ) حجرال(، و مفھوم ) الحیوان(لنسبة بین مفھوم : مثال نسبة التباین

  :العبارتان السابقتان صادقتین

  الخ ......الفرس ، الطائر ، ألسد ، : ھي) الحیوان(فإن مصادیق مفھوم 

  الخ........الصوان ، الكلس ، الفیروز ،: ھي) الحجر(و مصادیق مفھوم 

  :فنالحظ

  )الحجر(ال ینطبق على أي مصداق من مصادیق مفھوم ) الحیوان(مفھوم  – ١

  )الحیوان(ال ینطبق على أي مصداق من مصادیق مفھوم ) الحجر(وم مفھ –٢

نسبة التباین ، ویمكن ) الحجر(و مفھوم ) الحیوان(ولذا یقال أن بین مفھوم 

بدائرتین منفصلتین تماماً ال یوجد بینھما أي عنصر مشترك  صویر نسبة التباینت

   .كما موضح بالشكل أدناه
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  الحجر                    الحیوان       

  ) نسبة التباین(                                                                 

  كلس. صوان  .  الطائر         .الفرس  .   

  

  

  :نسبة العموم والخصوص المطلق – ٣

على جمیع  وھي النسبة التي تقع بین المفھومین الكلیین اللذین ینطبق أحدھما

   .  على بعض مصادیق األولإال ینطبق اآلخر ال و مصادیق اآلخر،

ینطبق على جمیع مصادیق  )واسع(إذن في ھذه النسبة لدینا مفھومان أحدھما 

المفھوم الثاني وعلى غیر مصادیق المفھوم الثاني في حین ال ینطبق المفھوم 

   على بعض مصادیق المفھوم األول إال) الضیق(الثاني 

نظیر المجموعة الكلیة في الریاضیات بینما یكون  )الواسع(فیكون المفھوم  

نظیر المجموعة الجزئیة من تلك المجموعة الكبرى ) الضیق(المفھوم الثاني 

، ویطلق على المفھوم ) أعم: (، ولذا یطلق على المفھوم الواسع بأنھ الكلیة

  ) .أخص: (بأنھ) الضیق(

إذا صدقت ) د(و  )ج(فنسبة العموم والخصوص المطلق تحقق بین المفھومین 

  :العبارتان التالیتان

  )د(على جمیع مصادیق المفھوم ) ج(إذا انطبق المفھوم  –١

  )ج(على بعض مصادیق المفھوم ) د(إذا لم ینطبق المفھوم  –٢
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  النسبة بین مفھوم اإلنسان ومفھوم الشاعر: مثالھا

  زید ، سعاد ، دمحم ، المتنبي ، الكمیت: ھيمصادیق اإلنسان 

  المتنبي ، الكمیت: لشاعر ھيمصادیق ا

                                                                                                       :فنالحظ 

، فالمتنبي  )الشاعر(ینطبق على جمیع مصادیق مفھوم ) اإلنسان(مفھوم  إن – ١

ال ینطبق على بعض مصادیق ) الشاعر(مفھوم  – ٢  إنسان ، الكمیت إنسان

، فكل من زید ، سعاد ،دمحم لیسوا  )زید ، سعاد ، دمحم(وھي ) اإلنسان(مفھوم 

  .ن ولكن ال ینطبق علیھم شاعربشعراء ، فھم ینطبق علیھم إنسا

نسبة العموم والخصوص ) الشاعر(و مفھوم ) اإلنسان(ولذا یقال أن بین مفھوم 

؛ ألن كل ) الشاعر(أعم مطلقاً من مفھوم ) اإلنسان(إن مفھوم : لالمطلق ، أو یقا

  إنسان ، ولیس كل إنسان شاعرشاعر 

) واسعال(ویمكن تصویر ھذه النسبة بدائرتین إحداھما كبیرة تمثل المفھوم األعم 

كما ) الضیق(الدائرة الكبیرة تمثل المفھوم األخص  ، ودائرة صغیرة داخل

  .موضح في المخطط

                                                        

  الطائر                                     الحیوان.الفرس           .          

  

   دمحم                             اإلنسان. سعاد       .زید    .             

  

  )لمطلقنسبة العموم والخصوص ا(                                                
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  :نسبة العموم والخصوص من وجھ – ٤

وھي النسبة التي تقع بین الكلیین اللذین ینطبق كل منھما على بعض مصادیق 

  .اآلخر ، ویفترق كل منھما في االنطباق على مصادیق أخرى 

موعة األولى من من الصادیق المج ١ثالث مجامیعفي ھذه النسبة یوجد لدینا ف

ً  مصادیق مشتركة ینطبق علیھا كٌل من المفھومینال ،  األول و الثاني معا

ینطبق علیھا الكلي األول فقط ، و المجموعة  مصادیقالمجموعة الثانیة من الو

    .  ثالثة من المصادیق ینطبق علیھا الكلي الثاني فقط

نسبة العموم ) د(ي ، والمفھوم الكل) ج(وعلیھ إذا كان بین المفھوم الكلي 

  :والخصوص من وجھ فال بد أن تكون ھذه العبارات الثالثة صادقة 

ً ) د(والمفھوم ) ج(ھناك مصداق واحد أو أكثر ینطبق علیھ المفھوم  – ١   .معا

  .فقط) ج(ھناك مصداق واحد أو أكثر ینطبق علیھ المفھوم  – ٢

  . فقط) د(ھناك صداق واحد أو أكثر ینطبق علیھ المفھوم  – ٣

  عموم وخصوص من وجھ) د(و) ج(وحینئٍذ یقال أن بین 

  :مثالھا

  األبیضو   الحیوان: النسبة بین 

، فالطائر األبیض  و  الغراب األسود  بیضاأل لطائرا: من مصادیق الحیوان 

  .حیوان  ، والغراب األسود حیوان

                                                           
١
ال یشترط أن تكون ھذه المصادیق عبارة عن مجموعات ثالث ، بل یكفي لتحقق نسبة العموم والخصوص من  

وجھ بین الكلیین أن یكون ھناك مصداق واحد مشترك بین المفھومین ومصداق واحد ینطبق علیھ الكلي األول 
  .فقط ، ومصداق واحد ینطبق علیھ الكلي الثاني فقط 
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یض  لطائر األبیض  و الورقة البیضاء  ،  فالطائر األبا: من مصادیق األبیض 

  .أبیض  ،  والثلج  أبیض

فتكون النسبة بینھما ) األبیض(و ) الحیوان(فنالحظ تحقق العبارات الثالثة بین 

  :العموم والخصوص من وجھ ، وذلك 

  .مصداق انطبق علیھ كل من الحیوان واألبیض) الطائر األبیض ( – ١

  .مصداق انطبق علیھ الحیوان فقط) الغراب األسود( – ٢

  .صداق انطبق علیھ األبیض فقطم) الثلج( – ٣

ویمكن تصویر نسبة العموم والخصوص من وجھ بدائرتین متقاطعتین فتمثل 

منطقة تقاطع الدائرتین مجموعة المصادیق المشتركة بین الكلیین ، ویمثل الجزء 

نطباق غیر المتقاطع من الدائرتین المصادیق التي ینفرد كل من الكلیین في اال

  .ي الشكل أدناهعلیھا ، وكما مبین ف

  

          

  الحیوان                     األبیض                    

  

                   الثلج.             الطائر األبیض         .           غراب أسود.         

  

  

          )نسبة العموم والخصوص من وجھ(                  
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                              الكلیات الخمسة  

  

ھو المفھوم الذي ینطبق على أكثر من مصداق : ذكرنا سابقاً أن المفھوم الكلي 

  .واحد

، بعد أن ) مصادیقھ(واآلن نرید أن ندرس العالقة بین المفھوم الكلي وأفراده 

العالقة بین المفاھیم الكلیة بعضھا ) النسب األربع( درسنا في الموضوع السابق 

  .اآلخربالبعض 

  :فلو الحظنا المفاھیم الكلیة التالیة مع أفرادھا 

  

  الماشي    الضاحك                           الناطق                 الحیوان               اإلنسان    

  

  لجمل ا       نسان    اإل  سعید      حسن   الد   اإلنسان         الفرس   زید                سعاد   خ  زید          

  

لوجدنا أن كل كلي بالنسبة إلى فرده ، إما أن یكون ھذا الكلي ذاتي لذلك الفرد أو 

ً لذلك الفرد ، ولكي یتضح المطلب البد من بیان ھیكون  ذا الكلي عرضیا

  . لي الذاتي ، والكلي العرضيكالمقصود من ال

  

بالنسبة لفرده ، أو جزء حقیقة لي الذي یعد حقیقة مستقلة وھو الك   :الكلي الذاتي

  .الفرد
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  : بیان ذلك

الذي ینطبق  )إنسان(الكلي  ، فإن ھذا  )إنسان( إلى   )زید( عندما ننسب      

على زید ھو تمام حقیقة زید ، لذا فإن اإلنسان بالنسبة لزید ھو حقیقة مستقلة أي 

  . حقیقة تامة

ال یمثل تمام ) یوانح(الكلي  ذا، فإن ھ )حیوانال( إلى )اإلنسان( بینما إذا نسبنا

لو حللنا معنى اإلنسانیة ألننا  ، بل یمثل جزء من حقیقتھ ؛) نساناإل(حقیقة الفرد 

،  ١ ناطق  حیوان: الحیوانیة الناطقیة ، فاإلنسان ھو : وجدناھا عبارة عن 

 اآلخر ھو الناطق ، لذا لو نسبنا فالحیوان ھو جزء حقیقة اإلنسان ، وجزؤھا

ذاتي لإلنسان؛ ألن الناطق  لناطق أیضاً یكون كلي، فإن ا ناطقال إلى   اإلنسان

  .     ھو جزء حقیقة اإلنسان

، أو ) كاإلنسان بالنسبة لزید وخالد(كلي إذا كان تمام حقیقة أفراده اتضح أن الف

كالحیوان بالنسبة لإلنسان ، أو كالناطق بالنسبة (من حقیقة أفراده  كان جزءً 

  .ھذا الكلي یكون ذاتیاً ألفراده ، فإن ) لإلنسان

فالمقصود من الكلي الذاتي ھو الكلي الذي تتقوم بھ ذات األفراد ، بمعنى أنھ لو 

من  مثالً  نعدمت حقیقة ذلك الفرد ، فلو سلبنا اإلنسانیةسلب ھذا الكلي من الفرد ال

 سانیة ھي تمام حقیقة زید وبسلبھا عن زیدزید لما بقي لزید وجود ؛ ألن اإلن

  .إن اإلنسان ذاتي لزید : یقال تنتفي حقیقة زید ؛ ولھذا 

وكذلك الحیوانیة بالنسبة لإلنسان ، فلو سلبنا الحیوانیة من اإلنسان النتفت حقیقة 

اإلنسان ؛ ألن اإلنسان مركب من الحیوانیة و الناطقیة ، وزوال أحد أجزاء 

                                                           
١
النامي الذي یتحرك بإرادتھ ولھ إحساس وشعور ، والناطق بمعنى المفكر القادر على  الحیوان بمعنى الجسم 

  .النطق
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اتي لإلنسان ، أن الحیوان ذ: ، ولھذا یقال ١المركب یؤدي إلى زوال المركب

   .تضح أن الناطق ذاتي لإلنسان إذ بزوال الناطقیة یزول اإلنسان ومنھ ی

  

  :أقسام الكلي الذاتي

تمام حقیقة الفرد فھو النوع ،  أن یكون نھ إماألأنواع ،  ةالكلي الذاتي على ثالث

تھ وإما جزء حقیقة الفرد الذي یشترك فیھ مع غیره فھو الجنس ، وإما جزء حقیق

  .یمیزه عما عداه من األنواع التي تشترك في جنس واحد فھو الفصلالذي 

  

  . ٢وھو الكلي المنطبق على جزئیات ذات حقیقة واحدة: النوع - ١

  :بیان ذلك

سعید : لو الحظنا اإلنسان مثالً وجدنا ھذا الكلي ینطبق على أفراد كثیرین نحو

وھو یمثل إلنسان ــ الخ وھذه األفراد التي انطبق علیھا ا....وحسن وفاطمة و 

فحقیقة ) الحیوانیة الناطقیة (ھي عبارة عن حقیقة واحدة ھي  نماإــ  تمام حقیقتھا

سعید ال تختلف عن حقیقة حسن وحقیقتھما ال تختلف عن حقیقة فاطمة ، وھكذا 

كل بني البشر ھم حقیقة واحدة ، والكلي الذي ینطبق على أفراد كثیرین ویمثل 

تلك األفراد ، فاإلنسان ل )النوع(ھو  ترك فیھا ھذه األفرادتمام الحقیقة التي تش
                                                           

١
مثالً الماء مركب من األوكسجین و الھیدروجین ، فلو زال أحد أجزاء ھذا المركب لزال المركب برمتھ ، فلو  

أن المركب یزول بزوال أحد أجزائھ : لما بقي الماء ، ولھذا یقال ) الماء(سلبنا األوكسجین مثالً من ھذا المركب 
  .كما یزول بزوال جمیع أجزائھ 

  
٢

ھو تمام الحقیقة المشتركة بین الجزئیات المتكثرة بالعدد فقط الواقع في : (ینبغي أن یقال في تعریف النوع  
بمانع أو نحوه من التعریفات التي ذكرھا المناطقة ، إذ إن ما ذكره المصنف من تعریف لیس ). جواب ما ھو

حیث یدخل في التعریف الجنس ، والصنف ، وغیرھا كما لو قلنا الحیوان المنطبق على زید و خالد وھند ، أو 
قولنا الشاعر المنطبق على المتنبي و الكمیت والفرزدق ، الحیوان والشاعر كلیات انطبقت على جزئیات ذات 

ولھذا ذكرنا في الشرح . في الواقع لیست كذلك  حقیقة واحدة فعلى تعریف المصنف للنوع تكون ھذه أنواعاً وھي
 .أن النوع البد أن یمثل تمام حقیقة الجزئیات التي ینطبق علیھا لتدارك الخلل في التعریف
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ذات حقیقة ) أفراد(تمام الحقیقة التي اشتركت فیھا جزئیات  في مثالنا یمثل

  .واحدة

و وجدنا أنھا تنطبق على فرس زید وفرس سعید و ) الفرس(وھكذا لو الحظنا 

) الخ...د و فرس سعید وفرس زی(الخ ، فالفرس نوع لھذه الجزئیات ....فرس 

ألنھا تمثل تمام الحقیقة التي تشترك فیھا ھذه الجزئیات المتفقة في حقیقة واحدة 

  ).الحیوان الصاھل(وھي 

  

  .١وھو الكلي المنطبق على أنواع مختلفة  : الجنس – ٢

  :بیان ذلك

  :لثالثة لوجدناالو الحظنا اإلنسان والفرس والطیر ، وحللنا ھذه األنواع 

  ناطق   حیوان   :اإلنسان ھو –١

  صاھل   حیوان  : الفرس ھو  –٢

  مغرد    حیوان  :   الطیر ھو –٣

، فالحیوانیة ) الحیوانیة(فھناك حقیقة واحدة تشترك فیھا ھذه األنواع الثالثة وھي 

تنطبق على ھذه ) الجسم النامي ، الحساس ، المتحرك بإرادة: (التي تعني 

جزء من حقیقتھا  ألنھامقومة لھذه األنواع األنواع الثالثة ، وھي أي الحیوانیة ، 

، فلو سلبنا الحیوانیة عن أي نوع من ھذه األنواع لما بقي ذلك النوع ، فلو سلبنا 

الحیوانیة عن اإلنسان لما بقي اإلنسان إنساناً ، أي ال یبقى جسماً وال ، حساساً ، 
                                                           

١
، أو نحوه من ) تمام الحقیقة المشتركة بین األنواع  المختلفة الواقع في جواب ما ھو(كان ینبغي تعریفة بأنھ  

ً فال ینطبق على غیر الجنس ، وإال فتعریف التعریفات التي ذكرھا الم ناطقة للجنس حتى یكون التعریف مانعا
ینطبق على العرض العام أیضاً ، فاإلنسان والفرس والخروف أنواع مختلفة  -رحمھ هللا تعالى  -المصنف 

ھو عرض ینطبق علیھا الماشي ، فیلزم أن یكون الماشي جنساً لھا بحسب تعریف المصنف ، وھو لیس كذلك بل 
  .عام لھا
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ً بإرادتھ ، فتنتفي حقیقة اإلنسان ، وھكذا الحال مع  الفرس والطیر وال متحركا

كلي ذاتي ؛ ألنھ مقوم لألنواع ) الحیوان(وباقي أفراد الحیوان ، ولھذا یقال عن 

  .ألنواع التي ینطبق علیھااأي یكون جزًء من ي ینطبق علیھا الت

: ي ینطبق علیھا ، فالحیوان الحیوان یقال لھ جنٌس لألنواع التوكل كلي مثل 

، ولذا یمكن أن  أنواع الحیوانات الخ من.....جنس لإلنسان والفرس والطیر و

  :یقال

    .مختلفة ویكون مقوماً لتلك األنواعالنواع األ ھو تمام ما  تشترك فیھ: الجنس 

  

  .١وھو الكلي الممیز للنوع عن األنواع المشاركة لھ في الجنس : الفصل – ٣

  :بیان ذلك

 ً مختلفة قد  لو الحظنا المثال السابق لوجدنا أن اإلنسان والفرس والطیر أنواعا

اشتركت في جنس واحد ھو الحیوان ، فالجنس یمثل جھة االشتراك بین ھذه 

األنواع المختلفة ، ولكن في نفس الوقت نجد أن ھذه األنواع متمایزة مختلفة فیما 

، فاإلنسان یختلف عن الفرس والطیر ، وھكذا الفرس یختلف عن اإلنسان بینھا

ً یختلف ع والطیر نھما ، فما ھو سبب االختالف بین ھذه ، وھكذا الطیر ایضا

  ؟) الحیوان( نس واحد جاألنواع إذا كانت تشترك في 

إن الجزء الثاني من حقیقة ھذه األنواع ھو ما یمیزھا بعضھا عن : الجواب 

البعض اآلخر ، فالناطق ھو ما یمیز اإلنسان عن الفرس والطیر ، والصاھل ھو 

المغرد ھو ما یمیز الطیر عن اإلنسان ما یمیز الفرس عن اإلنسان والطیر ، و

                                                           
١

  ، ً ً ، حتى ال یدخل الممیز العرضي في التعریف فال یكون مانعا كان ینبغي أن یقید الممیز بكونھ ممیزاً ذاتیا
فالضاحك  مفھوم كلي یمیز اإلنسان عن باقي األنواع المشتركة معھ في الجنس كالفرس والطیر ، فیكون 

  .  حق أنھ عرض خاص ولیس فصالً الضاحك بحسب تعریف المصنف فصالً لإلنسان ، وال
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الذي یمیز النوع عن باقي األنواع ) النوع( والفرس ، وھذا الجزء من الذات 

  . )الفصل ( ھو ما یطلق علیھ ) الحیوانیة(التي یشترك معھا في الجنس 

فاتضح أن الفصل كلي ذاتي ألنھ یدخل في حقیقة النوع ، أي إنھ جزء من حقیقة 

نا الفصل عن النوع لما بقي ذلك النوع ، فلو سلبنا الناطقیة عن النوع ، فلو سلب

اإلنسان مثالً لما بقي اإلنسان ، وكذا لو سلبنا الصاھلیة عن الفرس أو المغرد 

) جزء النوع(إن الفصل ھو جزء الذات : وعلى ھذا یمكن أن یقال ، عن الطیر

  .الذي یمیزھا عن باقي األنواع التي تشترك معھا في الجنس 

  :تتألف من جزأین ) النوع(فتحصل لدینا أن الذات 

 .بالجنسجزء تشترك فیھ مع باقي األنواع األخرى ، وھذا ما یعبر عنھ  -١

جزء یمیزھا عن باقي األنواع التي تشترك معھا في الجنس ، وھذا ما یعبر  -٢

 .بالفصلعنھ 

ومجموع ھذین الجزأین یمثل تمام الحقیقة المستقلة ، وھذا ما یعبر عنھ  -٣

 .بالنوع

ھي الكلیات الذاتیة ، ولھذا عبر  )الجنس ، الفصل ، النوع ( فتكون ھذه الثالثة 

وھو ( و الكلي الذي یعد حقیقة مستقلة ھ: المصنف رحمھ هللا عن الكلي الذاتي 

  ).وھو الجنس ، والفصل ( ، أو جزء حقیقة ) النوع 

  

  .ھو الكلي الذي یعد وصفاً للحقیقة   :  الكلي العرضي

تعرض علیھا بعض إن الحقیقة بعد أن تتقوم بجمیع أجزائھا : ان ذلكبی

األوصاف ، ولكن ھذه األوصاف ال تكون مقومة لذات الحقیقة ، فلو سلبت ھذه 

عبر عن ھذه  تزول ، وقد األوصاف عن الحقیقة ، فإن الحقیقة تبقى وال

زائدة أي تكون األوصاف الكلیة التي تطرأ على الذات وال تكون مقومة لھا 

  .بالكلیات العرضیةعلیھا 
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  ١:ولنقرب ذلك بمثال

الجدار مكون من الطابوق  و اإلسمنت فھاتان المادتان ھما المقومتان للجدار ، 

بحیث لو سلبنا الطابوق عن الجدار لما بقي ھناك جدار ، وكذا لو سلبنا اإلسمنت 

( الذاتیة عنھ لما بقي ھناك جدار ، فالطابوق واإلسمنت یكون نظیر الكلیات 

المقومة لحقیقة النوع ، ولكن بعد أن یبنى الجدار بواسطة ) الجنس والفصل

نأتي ونصبغ الجدار مثالً بالصبغ األبیض ، فبعد ) الطابوق واإلسمنت( مقوماتھ 

ً ألن یوصف الجدار بأنھ أبیض ، فاألبیض وصف  ذلك یكون ھذا الصبغ سببا

داخالً في حقیقة الجدار ، بل ھو طرأ على الجدار بعد تقومھ وبناءه ال یكون 

وصف زائد یوصف بھ الجدار ، لذا لو مسحنا ذلك الصبغ عن الجدار ، فإن 

الجدار ال یوصف بعد ذلك بأنھ أبیض ، ولكن في نفس الوقت زوال ھذا الوصف 

ال یؤدي إلى زوال الجدار ، بل الجدار یبقى قائما ألن مقوماتھ ال تزال موجودة 

  .نتوھي الطابوق واإلسم

( كذلك الكلیات العرضیة فإنھا تطرأ على الذات بعد تقومھا بالكلیات الذاتیة 

فتوصف بھا ولكنھا لو زالت عن الذات فزوالھا ال یؤدي لزوال ) الجنس والفصل

  .الذات ولذا توصف بأنھا عرضیة أي لیست ذاتیة

 أي(فإن ھذا الكلي یعرض على اإلنسان ) الضاحك: (ومثال الكلیات العرضیة 

وال یكون مقوماً لحقیقة اإلنسان ، إذ لو سلبنا الضحك عن ) یوصف بھ اإلنسان

  .اإلنسان لبقي اإلنسان إنساناً ولم تفنى ذاتھ

وكذلك الماشي ، فإنھ یعرض على الحیوان ، فیوصف الحیوان بأنھ ماشي ، 

الجسم النامي (ولكن الماشي لیس من مقومات الحیوان ؛ ألن الحیوان یتقوم بـ 

  ).اس المتحرك بإرادةالحس

                                                           
١

ھذا المثال لتقریب الفكرة إلى ذھن الطالب فقط ، وإال فالكلیات الذاتیة والعرضیة أمور ذھنیة ، والموجود في  
  .الخارج مصادیق تلك الكلیات ولیس نفس الكلیات
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  :   أقسام الكلي العرضي

  :نقسم الكلي العرضي إلى قسمین

  .١وھي الكلي المختص وصفاً لنوع واحد: ، أو العرضي الخاص  الخاصة – ١

فالكلي العرضي إذا عرض على نوع ما فوصف بھ ذلك النوع ولم یطرأ على 

الضاحك ، والشاعر ، : مثالھ . غیره من األنواع فیقال عنھ أنھ خاصة ذلك النوع

الخ ، فإن ھذه األوصاف تثبت لإلنسان فقط وال تثبت لغیره .....ولفیلسوف، و

من األنواع ، لذا یقال إن الضاحك خاصة اإلنسان ؛ ألنھا أختصت بالعروض 

الشاعر ، الفیلسوف : على اإلنسان فقط ، وھكذا یقال في باقي األوصاف 

  .الخ....،

  .وھو الكلي العام وصفاً ألنواع مختلفة: ي العام، أو العرض العرض العام –٢

ً لھا(فالكلي العرضي إذا عرض على عدة أنواع مختلفة  ولم ) أي كان وصفا

یختص بالعروض على نوع واحد ، یقال لذلك الكلي بأنھ عرض عام لتلك 

  .األنواع أنھ یعم أنواع متعددة 

ھذه الكلیات العرضیة  الخ فإن.....الماشي ، والمتنفس ، والنائم ، و :مثالھ 

الخ ، لذا یقال إن الماشي عرض ...یتصف بھا اإلنسان والفرس واألسد والفیل و

عام لإلنسان ؛ ألنھ یعرض علیھ وعلى غیره من الحیوانات، وكذا یقال النائم 

  .عرض عام للفرس لنفس السبب ، وھكذا 

  :  مالحظة

                                                           
١

ھ هللا وقد العرضي سواء كان عرضي خاص أو عرضي عام فقد یكون عرضیاً لنوع كما مثل المصنف رحم 
یكون لغیره ، فالمشي خاصة الحیوان ، والحیوان لیس بنوع ، والتنفس عرض عام للنبات ، والنبات جنس ولیس 
ً ، فال وجھ لتقید المصنف لتعریف الخاصة أو العرض العام بما یعرض على نوع واحد أو على أنواع  نوعا

عرض على موضوعات متعددة ، إال أن یقال ما یختص بموضوع واحد أو ی: متعددة ، فكان الصحیح أن یقال 
  .أن المصنف قصد من النوع األعم من النوع الحقیقي واإلضافي
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ة لشيء آخر ، فمثالً إن العرضي الواحد قد یكون عرضیاً عاماً لشيء ، وخاص

الماشي عرضي عام بالنسبة لإلنسان ؛ ألنھ یعرض علیھ وعلى غیره من 

الحیوانات فیقال الماشي عرض عام لإلنسان ، ولكن الماشي عرضي خاص 

بالنسبة للحیوان ؛ ألن المشي ال یعرض على غیر الحیوان ، بل ھو مختص بھ ، 

العرضي إلى عام وخاص البد فیھ فیقال الماشي خاصة الحیوان ، لذا فإن تقسیم 

  .من مراعاة خصوصیة كل موضوع

النوع والجنس ( ثالثة منھا ذاتیة وھي : وبھذا تكون الكلیات لدینا خمسة

  ).  الخاصة والعرض العام ( و اثنان منھا عرضیة وھي ) والفصل

  :تقسیم الجنس

  :نقسم الجنس إلى قسمین ی

                                   .            عھوھو أقرب جنس إلى نو  :لجنس القریبا – ١

      .  وھو ما یقع بعد الجنس القریب:  الجنس البعید – ٢

  الجوھر                                                                     

                                                                        .                          

  غیره           الجسم    .                                                         

  الجسم النامي            غیره                                          

  غیره              الحیوان                                     

  غیره      نسان                        اإل        

، ولو الحظنا السلسلة  ذكرنا أن الجنس ھو الكلي المنطبق على أنواع مختلفة

ة ، من مصداق في ھذه السلسلفھوم الجنس ینطبق على أكثر أعاله لوجدنا أن م

ھي ( لإلنسان ؛ ألنھ كلي ینطبق على أنواع مختلفة فالحیوان جنس بالنسبة
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، وكذلك الجسم النامي فھو جنس ألنھ كلي ) ره كالطیر والفرساإلنسان وغی

الجوھر ، و، وھكذا الجسم ) ھي الحیوان والنبات ( ینطبق على أنواع مختلفة 

    . ا جنسمكل منھ

وھي الحیوان ، والجسم النامي ، والجسم ، فنالحظ أن لدینا سلسلة من األجناس 

ن أقرب جنس لھ ھو الحیوان ، ألن فإذا الحظنا اإلنسان مثالً نجد إ  .والجوھر

اإلنسان یندرج تحت الحیوان مباشرة ، لذا یطلق على الحیوان بأنھ الجنس 

القریب لإلنسان ، أما باقي األجناس التي ھي فوق الحیوان فھي أجناس بعیدة 

وھكذا لو الحظنا  .بالنسبة لإلنسان ؛ ألن اإلنسان ال یندرج تحتھا مباشرة 

س القریب لھ ھو الجسم النامي ؛ ألن الحیوان یندرج تحت الحیوان ، فإن الجن

الجسم النامي مباشرة ، بینما یمثل الجسم أو الجوھر أجناس بعیدة بالنسبة 

  .للحیوان

  :تقسیم الفصل

  :                                                         ینقسم الفصل إلى قسمین

  لى نوعوھو أقرب فصل إ: ــ الفصل القریب ١

  .     وھو ما یقع بعد الفصل القریب : ــ الفصل البعید ٢

 

                   الجوھر                                                                                     

  غیره       الجسم                                                                                         

  غیره      الجسم النامي                                                                             

  نبات                     )       متحرك بإرادة حساس( الحیوان                                         

  فرس           )                      ناطق(  إنسان                                
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. لقد ذكرنا أن الفصل ھو الكلي الممیز للنوع عن األنواع المشاركة لھ في الجنس

عن ) النوع(إلنسان افصل لإلنسان ؛ ألن الناطق كلي یمیز  )الناطق(ولھذا فإن 

اإلنسان في جنس التي یشترك معھا  )كالفرس و الطیر و السمك(  باقي األنواع

فھو فصل للحیوان ؛ ) الحساس المتحرك بإرادة(، وكذلك  )الحیوان(وھو واحد 

المشتركة معھ في ) النبات(عن باقي األنواع  ١)الحیوان(ألنھ كلي یمیز النوع 

  ).الجسم النامي(جنس واحد وھو 

إن الفصل : ھو أقرب فصل إلى نوع اإلنسان ولذا یقال) الناطق(فنالحظ أن 

الذي ھو فصل ) الحساس المتحرك بإرادة(یب لإلنسان ھو الناطق ، بینما القر

الحساس (نوع الحیوان یكون فصالً بعیداً عن نوع اإلنسان ، ولذا یقال ل 

المتحرك بإرادة أنھ فصل بعید بالنسبة لإلنسان ، وھكذا فصل الجسم النامي ، 

  . وفصل الجسم أیضا تكون فصول بعیدة لإلنسان

  

                              

                                                           
١
  إن الحیوان جنس ، فكیف تقولون اآلن أن الحیوان نوع ؟: ألم تقولوا: قد یقول قائل 
  

  :، واإلنسان نوع ، ولكن للنوع اصطالحان صحیح أن الحیوان جنس لإلنسان : الجواب 
ة ، فالذي یكون تقدم الكالم عنھ ، أي الكلي المنطبق على جزئیات ذات حقیقة واحد وھو ما: ع الحقیقي النو –١

جزئیات ولیس كلیات ، فاإلنسان نوع حقیقي ألنھ  )أي الذي ینطبق علیھ النوع الحقیقي( تحت النوع الحقیقي
 ) .علي ، حسن ، زینب(مفھوم كلي ینطبق على مجموعة من الجزئیات 

 
أي ما ینطبق علیھ ھذا ( وھو الكلي الذي فوقھ جنس ، بغض النظر عن كون ما تحتھ : لنوع اإلضافي ا –٢

جزئیات أو كلیات ، وعلى ھذا االصطالح یكون اإلنسان أیضاً نوعاً إضافیاً باإلضافة لكونھ نوعاً حقیقیاً، ) الكلي
إضافیاً ألنھ كلي فوقھ جنس وھو        وعاً ، وكذلك یكون الحیوان ن) الحیوان(ألن اإلنسان كلي فوقھ جنس وھو 

ً فھو نوع ، ولكن لیس نوع حقیقي بل ھو نوع إضافي ، ) الجسم النامي (  ، فالحیوان باإلضافة لكونھ جنسا
  : لھذا قال المصنف ) .  الجسم ( وھكذا الجسم النامي أیضا یكون نوعاً إضافیاً ألنھ كلي فوقھ جنس وھو 

  )باإلضافة إلى اإلنسان  –الذي ھو فصل لنوع الحیوان ..............الفصل البعید  – ٢(
 ً   .لإلشارة إلى أن الحیوان نوع إضافي ولیس نوعاً حقیقیا
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  التــعــریف  

  

إن كل ما تقدم من أبحاث كان عبارة عن مقدمات لمبحث التعریف ، ألننا       

ستدالل ومناھج ریف واالإن موضوع علم المنطق ھو التعذكرنا في المقدمة 

البحث ، فالتعریف ھو الجزء األول من موضوع علم المنطق ، وبواسطتھ یمكن 

النظریة ، أي التصورات التي ال تحصل في الذھن إال بعد معرفة التصورات 

إقامة التعریف ، وفي ھذا المبحث المھم سنتعرف على حقیقة التعریف و طرق 

التعریف الصحیحة والشروط التي یجب توفرھا في التعریف لیكون التعریف 

  .صحیحاً ونافعاً 

  :الحـمل

؛ ففي ) الحمل(ود من ن بیان المقصوقبل الشروع في مبحث التعریف البد م

  على المعَرف ، فما المقصود من الحمل ؟ التعریف نحن نحمل التعریف

إن المقصود من حمل شيء على شيء ھو الحكم باإلتحاد بینھما بنحٍو من أنحاء 

ھكذا وھذا معناه اتحاد صفة القیام بزید ، ) زید قائم : (عندما نقول فاإلتحاد ، 

 اإلنسانیةفإن معناه الحكم باتحاد مفھوم ) ن ناطقحیوا: اإلنسان : ( عندما نقول

اإلنسانیة ھي الحیوانیة الناطقیة ، والحیوانیة ف، الحیوانیة الناطقیة بمفھوم 

  .الناطقیة ھي اإلنسانیة 

  :عناصر  ةالحمل یتقوم بثالثف

في المثال األول الموضوع ھو  ،  وھو الشيء الذي نحكم علیھ: الموضوع  – ١

 )اإلنسان(ا علیھ بأنھ قائم ، وفي المثال الثاني الموضوع ھو حیث حكمن )زید(

  .ألننا حكمنا علیھ بأنھ حیوان ناطق 
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وھو الشيء الذي نحكم بھ على الموضوع ، فھو بمثابة الشيء : المحمول  –٢

، ) وھذا الشيء اآلخر ھو الموضوع(م حملھ و وضعھ على شيء آخر تالذي 

الحیوان (، وفي المثال الثاني المحمول ھو ) مقائ(لمحمول ھو اففي المثال األول 

  ).الناطق

وھو الحكم بأن المحمول ثابت للموضوع ، وبعبارة ثانیة ھو الحكم : الحمل  – ٣

بوجود اإلتحاد بین الموضوع والمحمول، فالحمل ھو تعبیر عن االرتباط  بین 

          ١.الموضوع والمحمول بنحٍو من أنحاء االرتباط

  

  :المقصود من كلمة التعریف بیان یف ، أيحقیقة التعر

  .ھو بیان حقیقة الشيء ، أو إیضاح معناه: التعریف 

إذا سمعنا بكلمة ما ولم نعرف مقصود المتكلم من ھذه الكلمة ، فسألنا عن معناھا 

: كون معروفة لدینا ، كما لو قال تكلم یجیبنا بكلمة أوضح منھا تم، فتارة ال

، فھذا التعریف لفظي أي تبدیل لفظ  )سلم(: ھا فقال فسألناه عن معنا )مرقاة(

یضیف معنى  بلفظ آخر أكثر وضوحاً ولیس ھو المقصود في المنطق ، ألنھ ال

ً و جدید إلى الذھن فمعنى المرقاة كان موجوداً  ھي اآللة (في أذھاننا مسبقا

ى وما كنا نجھلھ ھو لفظ المرقاة وأنھ موضوع لنفس المعن ،) المستعملة للصعود

  . الموضوع لھ السلم

ً جدیداً لم یكن  فالتعریف المقصود في المنطق ھو التعریف الذي یضیف معنا

ً في الذھن و ھذا ھو التعریف الحقیقي الذي سندرسھ إن شاء هللا  موجود مسبقا

  .تعالى

                                                           
١
  .ي مبحث التصدیقات عند بحث القضیة الحملیةفوسیأتي مزید بیان لھذه العناصر الثالثة  
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الخروج من الجھل بتصور الشيء إلى العلم بھ أي االنتقال ھي  فمھمة التعریف 

) تصور الشيء(ء إلى تصور ذلك الشيء ، وھذا العلم من عدم التصور للشي

  :بأحد مستویین  حصلی

ما : ن حقیقة الشيء ، فلو قیل لنا مثالً المستوى األول من التعریف ھو بیا – ١

كون قد إننا نف ستطعنا أن نبین حقیقة ھذا النجما؟ ، فإذا  ١)قنطورس(ھو 

یزناه عن جمیع النجوم تویات التعریف ، وبالتالي مبأرقى مس عرفنا ھذا النجم

شتبھ معھا ، وھذا المستوى من التعریف یحصل األخرى التي یمكن أن ی

 .بالحد التام فقط

 

میز تالمستوى الثاني وھو إیضاح معنى الشيء الذي یراد تعریفة ، بمعنى  – ٢

عداه ، ففي ھذا المستوى ال تنكشف حقیقة الشيء  عن جمیع ما ھذا الشيء

ولكن یتمیز عن جمیع ما یمكن أن یشتبھ معھ ،  المعرف وال یتضح كنھھ ،

لحد الناقص والرسم التام والناقص ، كما لو عرفنا وھذا المستوى یحصل با

حیوان ضاحك ، فإننا لم نبین تمام حقیقة اإلنسان ولكننا میزناه : اإلنسان بأنھ 

      . عن جمیع الحیوانات األخرى

المستویین ، فال یبین حقیقة أما إذا كان التعریف ال یحقق أي مستوى من 

  .عما عداه ، فھذا التعریف ال یكون صحیحاً  ف ، وال یمیزهالمعرَ 

  

  :أقسام التعریف

الفصل القریبین  وھو تعریف الشيء بواسطة ذكر الجنس و     : الحد التام – ١

  .لھ

  ما اإلنسان ؟: سأل نُ : مثالً 
                                                           

١
  .وئیةسنة ض ٤.٣وھو اقرب النجوم إلى الشمس حیث یبعد عنھا بمسافة  
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  حیوان  ناطق: اإلنسان : فنجیب

یطلق ) الحیوان الناطق( بفتح الراء وتشدیدھا ، و ) معرف(فاإلنسان یطلق علیھ 

  .بكسر الراء وتشدیدھا) ُمعِرف(أو ) تعریف( علیھ 

إلنسان بھذا التعریف بذكر جمیع ذاتیاتھ ، وھي الجنس القریب اعرفنا قد و

، وبھذا نكون قد بینا حقیقة  )الناطق( والفصل القریب لإلنسان )الحیوان( لإلنسان

قیقة كل شيء ھي جنسھ وفصلھ القریبین ، فالتعریف بالحد التام اإلنسان إذ ح

  .یحقق المستوى األول من التعریف أي بیان حقیقة الشيء

وحیث أن ھذا  )المنع( عریف بالحد التام ، ألن الحد معناهوقد سمي ھذا الت

التعریف یشتمل على جمیع ذاتیات المعرف لذلك فھو یمنع من انطباق التعریف 

  .، وسمي تاماً ألن فیھ تذكر تمام ذاتیات المعَرف لمعَرفعلى غیر ا

   

الجنس البعید والفصل القریب ، أو بوھو التعریف   :  الحد الناقص –٢

  .التعریف بالفصل القریب وحده

الجسم (كتعریف اإلنسان أنھ جسم نامي ناطق ، فقد عرفناه بذكر جنسھ البعید 

ریف اإلنسان بأنھ ناطق أي نعرفھ ، أو كتع) الناطق(وفصلھ القریب ) النامي

ھو تعریف بواسطة ذكر بعض فالتعریف بالحد الناقص بفصلھ القریب فقط 

ولیس جمیعھا حیث ینقص من الذاتیات الجنس القریب ، ولھذا ذاتیات المعَرف 

ال یكون التعریف بالحد الناقص بالمستوى األول أي بیان حقیقة الشيء إذ حقیقة 

القریبین وھنا لم یذكر الجنس القریب ، فھذا تعریف الشيء ھي جنسھ وفصلھ 

من المستوى الثاني أي تمیز المعَرف عما عداه ، وھنا الممیز للمعرف عما عداه 

  ) .الفصل القریب(ممیز ذاتي وھو 
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 أما أنھ حد فألنھ منع من انطباق التعریفوقد سمي ھذا التعریف بالحد الناقص ، 

، وأما أنھ ناقص ) الفصل القریب(الذاتي  یزعلى غیر المعرف بواسطة ذكر المم

  .یشتمل على جمیع ذاتیات المعَرف فألنھ ال

   . وھو التعریف بالجنس القریب والخاصة   :الرسم التام – ٣

، فالحیوان ھو الجنس القریب لإلنسان ،  )حیوان ضاحك(كتعریف اإلنسان بأنھ 

یقة المعَرف ؛ ألنھ ال والضاحك ھو خاصة اإلنسان ، فالرسم التام ال یبین حق

ولكنھ یمیز المعَرف عما عداه ) إذ ینقص منھا الفصل القریب(یذكر جمیع ذاتیاتھ 

یكون الرسم التام من التعریف  میز عرضي وھو الخاصة ، لذاوذلك بذكر م

  .بالمستوى الثاني

أثر الدار ، ، فرسم الدار ھو ي اللغة بمعنى األثر فوسمي بالرسم ألن الرسم 

ارج عن ذات المعَرف الزم لھ لذلك صح أن تكون الخاصة أمر خ وحیث أن

الخاصة أثر من آثار المعَرف ، ولھذا عبر عن التعریف بواسطة الخاصة بالرسم 

أي ھو تعریف بذكر أثر من آثار المعَرف ولیس بممیز ذاتي للمعرف ، فالضحك 

وأما  .ا عداهھو أثر من آثار اإلنسان یختص بھ ولھذا أستعمل لتمیز اإلنسان عم

  .بھتھ للحد التام من حیث اشتمالھ على الجنس القریبكونھ تام لمشا

وھو التعریف بذكر مصداق من : ١التعریف بالمثال   :ما یلحق بالرسم التام

  .مصادیق الشيء المعرف

  .دمحم وخالد وعبد هللا: اإلنسان مثل : ما اإلنسان ؟  ،  فنقول: كما لو ُسئلنا 

                                                           
١
أرجع الشیخ المظفر رحمھ هللا تعالى التعریف بالمثال إلى الرسم الناقص ولعلھ أولى من إرجاعھ للرسم التام  

  .حیث ال ذكر للجنس القریب فیھ
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راد المعَرف لغرض تعریفھ ، وھذا النوع من التعریف عادة قد ذكرنا بعض أفف

وكثیراً ما یستخدم في التعلیم یكون لغرض تیسیر فھم معنى المعَرف للمخاطب 

  .حیث یسھل على الطلبة فھم المطالب واستیعابھا

  

     .١وھو التعریف بالخاصة وحدھا    :الرسم الناقص – ٤

الضحك من األعراض التي یختص بھا كتعریفنا لإلنسان بأنھ ضاحك مثالً ، ف

  .اإلنسان فتمیزه عما عداه 

 ً میزاً لھ عن الرسم التام الذي یشتمل على الجنس توقد سمي ھذا الرسم ناقصا

  .القریب ویخلو منھ الرسم الناقص

  

  :التعریفات الملحقة بالرسم الناقص

   .وھو تعریف بذكر ما یشبھ الشيء المعَرف: التعریف بالتشبیھ – ١

كالخطین ) : اإلنسان والحجر مثالً (المتباینین الكلیین المفھومین تعریف : الھ مث

  .المتوازیین

فقد عرفنا المفھومین الكلیین المتباینین ــ اللذین ال یوجد بینھما أي مصداق 

مشترك ، أي ال ینطبقان على مصداق واحد ــ بالخطین المتوازیین لوجود جھة 

  .متوازیین أیضاً ال یشتركان بنقطة واحدةشبھ بینھما وھي كون الخطین ال

  

                                                           
١
وقد ذھب الكاتبي في الشمسیة والقطب الرازي في شرحھا وفي شرح المطالع إلى أن التعریف بالجنس البعید  

 .م الناقصوالخاصة أیضاً من الرس
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  .  وھو التعریف بذكر أقسام الشيء المعَرف :التعریف بالقسمة – ٢

أوكسجین : للماء بأنھ، أو تعریفنا . أسم وفعل وحرف: مثل تعریفنا للكلمة بأنھا 

فإن ھذه األقسام مما یختص بھا المعرف ، فلیس ھناك شيء ینقسم  .وھیدروجین

والفعل والحرف غیر الكلمة ، فیكون ذكر األقسام تمیزاً للشيء عما إلى االسم 

تقسیمھ ــ  عداه ــ إذا كانت األقسام أوضح في ذھن السامع من الشيء المراد

  .تعریفاً بالخاصة ولھذا ألحق بالرسم الناقص فیكون التعریف بالقسمة

  

  

  

                               شروط التعریف   

  

ً  لكي       للغرض المطلوب منھ وھو بیان حقیقة  یكون التعریف صحیحاً محققا

الشيء بجمیع ذاتیاتھ أو تمیز الشيء عن جمیع ما عداه ، البد أن تتوفر في 

  :التعریف الشروط التالیة

  

ً للشيء المراد تعریفھ أن یكون التعریف - ١ ي االنطباق على ف مساویا

  ، مصادیقھ

ینطبق علیھ المعَرف وكل ما ینطبق علیھ المعرف نطبق علیھ التعریف افكل ما  

 .ینطبق علیھ التعریف فتكون النسبة بین التعریف والمعَرف نسبة تساوي
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فعندما نعرف اإلنسان مثالً بالحیوان الناطق ، فإن كل ما ینطبق علیھ إنسان 

  .ینطبق علیھ حیوان ناطق وكل ما ینطبق علیھ حیوان ناطق ینطبق علیھ إنسان

  :ال یجوز التعریف بما یأتيا األساس وعلى ھذ

مثل تعریف اإلنسان بأنھ حیوان یمشي : من الشيء المعَرف التعریف باألعم –أ 

على رجلین أو تعریف المنطق بأنھ علٌم من العلوم العقلیة ، ألن ھذه التعاریف 

تنطبق على المعَرف وغیره ، فاإلنسان حیوان یمشي على رجلین ، وكذلك كثیر 

یة ، انات تمشي على رجلین ، وكذا المنطق علم من العلوم العقلمن الحیو

ً  الفلسفة ، الكالم ، ونظریة المعرفة كٌل منھا ینطبق علیھو أنھ علم من  أیضا

العلوم العقلیة ، وبالتالي فإن فقدان الشرط األول في ھذه التعاریف جعلھا ال 

حقیقة المعَرف  ینتبلمطلوبین من التعریف ، فال ھي اتحقق أي من المستویین 

إذ أن ھذه  ، تعاریف خاطئة فإنھاه عن جمیع ما عداه ، لذا تمیزوال ھي 

أنھا : نطباق التعریف على غیر المعرف ولذا یقال عنھا التعاریف ال تمنع من ا

  .)غیر مانعة(

  

أي إن التعریف ینطبق . من الشيء المراد تعریفھ التعریف بما ھو أخص –ب 

  .ف ولیس على جمیعھالمعرَ اعلى بعض مصادیق 

من یذھب إلى (، أو عرفنا الطالب بأنھ  )حیوان متعلم(إلنسان بأنھ اكما لو عرفنا 

، فاإلنسان بعضھ متعلم والبعض اآلخر غیر متعلم ، وكل منھم إنسان  )المدرسة

، وكذا الطالب فبعضھم یذھب إلى المدرسة والبعض اآلخر ال یذھب إلى 

  .سجد أو البیت ونحوه ــ وكل منھم طالب المدرسة ــ كمن یدرس في الم

بیان حقیقة (فھذا التعریف أیضا لم یحقق أحد المستویین المطلوبین من التعریف 

، وكذلك ھو لم یجمع جمیع أفراد المعَرف ، أي ) الشيء أو تمیزه تمیزاً تاماً عما عداه

لیھ ھذا ، فاإلنسان غیر المتعلم ال ینطبق عال ینطبق على جمیع أفراد المعرف 
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: التعریف لإلنسان رغم أنھ أحد أفراد اإلنسان ، ولھذا یقال لمثل ھذا التعریف 

تحتھ أي ال ) اإلنسان في مثالنا(أي ال یجمع كل أفراد المعرف  ) غیر جامع( بأنھ 

  .ینطبق علیھم جمیعاً 

     

 مختلف عنھ شيء آخر مباین لھبوھو تعریف الشيء     :التعریف بالمباین –ج 

  . لیس بینھما أي مصداق مشترك ، أي

لتعریف ، فھذا ا )الماء بأنھ شجر(، وتعریف  )اإلنسان بأنھ حجر(كتعریف 

، حمل التعریف  )حمل(عملیة التعریف عبارة عن عملیة واضح البطالن ؛ ألن 

على المعَرف ، والحال أن المتباینین ال یصح حمل أحدھما على اآلخر ، ألن 

وبین الموضوع ) التعریف(ة اتحاد بین المحمول صحة الحمل تقتضي وجود جھ

  .، والمتباینان ال یوجد بینھما أي نوع من أنواع اإلتحاد) المعَرف(

  

أن یكون التعریف بما ھو أوضح وأجلى من الشيء المعَرف لدى  – ٢

  .المخاطب

أي أن تكون المفاھیم التي نستعملھا في التعریف معلومة و واضحة مسبقاً عند  

إذ المفروض أن المعَرف غامض وغیر واضح عند المخاطب ونحن  ،المخاطب 

إنما ذھبنا إلى التعریف لرفع ھذا الغموض عن ذھن المخاطب وتفھیمھ المعَرف 

، فلو استعملنا مفاھیم غیر واضحة في التعریف لما كنا حققنا الغرض من 

  .التعریف ، بل لزدنا الغموض في ذھن المخاطب

  ما ھو ؟) السدیم(شخص عن عندما یسألنا : فمثالً 

  .د بین النجوم ھو كتلة من الغاز والغبار توج:  السدیم: فنجیبھ 
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واضحة في ذھن ) الكتلة ، الغاز ، الغبار ، النجوم ( فإذا كانت ھذه مفاھیم 

المخاطب فالتعریف یكون مفیداً للمخاطب ویرفع الغموض الذي كان في ذھنھ 

المفاھیم كلھا أو بعضھا غیر واضحة عنده  عن معنى السدیم ، أما إذا كانت ھذه

  .سوف ال یحقق التعریف الغرض المطلوب منھ

   :وعلى ھذا األساس ال یجوز التعریف بما یأتي

    :لتعریف بما یساوي الشيء في الوضوح ا –أ 

، أو  )ولد األب(، أو تعریف االبن بأنھ  )والد االبن(مثل تعریف األب بأنھ 

،  )ما سبق یومنا(، أو تعریف األمس بأنھ  )بواجب لیس(تعریف الممكن بأنھ 

فھذه التعریفات مساویة للمعرفات من حیث الوضوح أو الخفاء ، فھي ال تزید 

  .َرف ، فال تحقق الغایة من التعریفالمخاطب وضوحاً ومعرفة بالمع

   :التعریف بما ھو أخفى من المعَرف  –ب 

الوجود أشد خفاًء من  حقیقة إن،  )قوة تشبھ الوجود(مثل تعریف النور بأنھ 

كما یقول الشیخ ھادي  )أن حقیقة الوجود في غایة الخفاء: (النور إذ قال العلماء 

  :  السبزواري في منظومتھ الفلسفیة

      مفھومھ من أعرف األشیاء            وكنھھ في غایة الخفاء        

  !بھاماً منھ ؟غموضاً وإشيٍء أشد تعریفھ بالنور بواسطة  فكیف نرفع اإلبھام عن

  

  .أن یكون التعریف بألفاظ تغایر الشيء المعرف في مفھومھ – ٣

أي إن المغایرة بین التعریف والمعرف یجب أن تكون من حیث األلفاظ ومن 

حیث المفھوم ، إذ ال یكفي أن تكون األلفاظ فقط متغایرة بل یجب أن تكون 

ً ، ألن من األلفاظ  التي تدل علیھا األلفاظ) المفاھیم(المعاني  متغایرة أیضا
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 )األلفاظ المترادفة(: لمتعددة ما ھو موضوع لمعنى واحد وھي ما یطلق علیھا ا

كاإلنسان والبشر ، أو القطة والھرة ، أو األسد والغضنفر ، وھناك األلفاظ 

  . )األلفاظ المتباینة(متعددة أیضاً وھي ما یطلق علیھا  متعددة تدل على معاني

حیوان ناطق  ، نكون قد عرفناه بألفاظ متباینة ألن : ا اإلنسان بأنھ فلو عرفن

أي (، فمفھوم الحیوان  )اإلنسان(یختلف عن مفھوم  )الحیوان الناطق(مفھوم 

،  الجسم النامي الحساس المتحرك بإرادة: ھو ) المعنى الذي وضع لھ لفظ حیوان

الحیوان إلنسان ھو ، بینما مفھوم ا شيء ثبت لھ النطق :ومفھوم الناطق ھو

المفاھیم التي دلت علیھا ألفاظ التعریف وبین  اً في، فنجد أن ھناك اختالف الناطق

وھكذا لو عرفنا اإلنسان بأنھ ضاحك ،  ،المفھوم الذي دل علیھ لفظ المعَرف 

، ومفھوم  )الحیوان الناطق(فإن مفھوم اإلنسان ھو  اإلنسان ضاحك ،: فقلنا 

ً جدیداً إلى ذھن ور الغریبة الضاحك ھو المدرك لألم ، فنكون قد أضفنا معنا

  .السامع بواسطة ھذه التعریفات

) المفھوم(، فإن المعنى  اإلنسان بشر: ، بقولنا  أما لو عرفنا اإلنسان بأنھ بشر

، فال  )الحیوان الناطق(معنى واحد وھو  )البشر(و )اإلنسان(الذي وضع لھ 

 ً ً حقیقیا ً جدیداً إلى ذھن السامع ؛ أ یكون ھذا التعریف تعریفا ي ال یضیف معنا

، بل ھو تعریف  ألن معنى الحیوان الناطق أصالً كان موجوداً في ذھن السامع

أوضح من لفظ  )بشر(إذا كان لفظ ) أي إبدال لفظ بلفظ آخر أوضح منھ ( لفظي 

ومن الواضح أن  ، ال فائدة فیھ في ذھن المخاطب ، وإال فھو لغو )إنسان(

للفظي ھو مھمة اللغوي وھو ما یكتبونھ في معاجم اللغة كلسان العرب التعریف ا

  .و لیس من مھمة المنطقي 

  

أن یكون التعریف بما ال یتوقف معرفتھ على معرفة نفس الشيء  – ٤

  .  المعَرف

  أي أن ال یكون التعریف دوریاً ، فما معنى أن یكون التعریف دوریاً ؟
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  :و عرفنا الشمس بھذا التعریف

  نجُم یرى في النھار:   شمس ال

  معَرف           تعریف    

  :إننا نجد

تتوقف على معرفتنا للتعریف ، ألننا نفرض )  المعَرف(إن معرفتنا للشمس  – ١

أن معرفة الشمس غیر بدیھیة ، والشيء غیر البدیھي تتوقف معرفتھ على 

  .التعریف فما لم یتضح التعریف ال یتضح المعَرف

ھو الزمان الذي تظھر : النھار : ما ھو النھار ؟     ، فیجیبون : ولو سألنا – ٢

  .فیھ الشمس

إذن معرفتنا للنھار متوقفة على معرفة الشمس ، ألننا نفرض أن معرفة  ــ٣

تعریف الشمس ألن النھار غیر بدیھیة ، لذا تتوقف معرفة النھار على معرفة 

ال یتضح معنى النھار ،  الشمس دخلت في تعریف النھار فإذا لم یتضح معناھا

ولكن معرفتنا للشمس متوقفة على معرفة النھار ألن النھار دخل في تعریف 

الشمس ، إذن معرفة الشمس متوقفة على معرفة النھار ، ومعرفة النھار متوقفة 

على معرفة الشمس ، فإذا لم یعرف أحدھما ال یعرف اآلخر ، وبھذه الصورة 

توقف معرفة المعَرف على ( وھذه الحالة سوف لن یتضح معنى أي منھما ، 

: یطلق علیھا   )لمعَرفاوتوقف معرفة التعریف على معرفة ،  معرفة التعریف

الدور  ، والدور باطل كما ثبت في محلة في الفلسفة ، وكل ما یلزم منھ الباطل 

 . إذن التعریف الذي یلزم منھ الدور تعریف باطل غیر صحیح، فھو باطل 

  

  

  : لتالي ل الدور بالمخطط اویمكن تمثی
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  معرفة الشمس                                   

  

  متوقفة على    متوقفة على                                                  

                                               

  رمعرفة النھا                                             

  

  .أن یكون التعریف بألفاظ واضحة المعاني ، غیر مبھمة أو غامضة – ٥

البد أن تكون األلفاظ المستعملة في التعریف مأنوسة في ذھن المخاطب واضحة 

األذھان ، ألن المطلوب لدیھ ، ولیست من األلفاظ الغریبة المتروكة البعیدة عن 

صل إال إذا كان لمعَرف للمخاطب وھذا ال یحامن التعریف ھو توضیح 

  :ھكذا نارالمخاطب یفھم معنى كلمات التعریف ، فال یجوز مثالً أن نعرف ال

  .)یبعث الحرارة من اإلسطقسات١ھي إسطقس(:  نارال

والفرق بین ھذا الشرط والشرط الثاني ، أن الشرط الثاني كان یتحدث عن 

،  عانيلمعبرة عن الماو ھذا الشرط یتحدث عن غموض األلفاظ  معنىغموض ال

، ولكن ) كالوجود(فالشرط الثاني یفرض أن اللفظ واضح معروف لیس بغریب 

  .معناه وحقیقتھ غیر واضحة أو مساویة للمعَرف بالوضوح عند المخاطب 

  

                                                           
١
ھو األصل والعنصر  ، وھي الماء واألرض والھواء والنار على زعم األقدمین قبل اكتشاف : اإلسطقس  

 . العناصر الحالیة
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ً (أما ھذا الشرط الخامس فمعنى اللفظ   عند المخاطب كمعنى ) قد یكون واضحا

قل إلى معنى الكلمة في تعریف النار ، ولكن ذھن المخاطب لم ینت) العنصر(

   ) .  اإلسطقس(  وغریب وھ لفظبسبب أن المتكلم عبر عن معنى العنصر ب

  

  

  

                             التقسیم  و التصنیف  

  

                                    التقسیم  

  .أنواعھ أو تحلیلھ إلى عناصره ھو تجزئة الشيء إلى  ) :أو القسمة(التقسیم   

   شرح التعریف

القسمة ف، أي تحویل الشيء إلى أقسام وأجزاء ،  قتسامفي اللغة أسم لال: القسمة 

ھي تحویل الشيء الواحد إلى حصص ، وھي في اصطالح المنطقیین كذلك إذ 

  .لیس لھم معنى خاص یقصدونھ من القسمة غیر معناھا اللغوي 

بفتح المیم وسكون  ) المقسم : ( طلقون على الشيء الذي یقسمونھ لفظوھم ی

لھا الشيء إذا قیست التي یقسم  على الحصة، كما یطلقون   القاف وفتح السین

: ( ، ویطلقون على الحصة بالقیاس إلى حصة أخرى)  قسم: ( إلى المقسم لفظ 

   ). قسیم

إسم  و فعل  و حرف ، فیقال للكلمة مقسم ، : تنقسم الكلمة في النحو إلى : فمثالً 

قسم من الكلمة ، ویقال لالسم قسیم للفعل والحرف ، وھكذا بالنسبة ویقال لالسم 
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للفعل فھو قسم من الكلمة وقسیم لالسم والحرف ، واألمر نفسھ بالنسبة للحرف ، 

  .فھو قسم من الكلمة وقسیم لالسم والفعل

  

  مقسم............. ............................... الكلمة                                          

  

               أقسام     .................حرف         قسیمفعل                   قسیمسم         ا              

  

  :أساس التقسیم 

البد في القسمة من أساس یعتمد علیھ المقسم في تقسیمھ لألشیاء حتى        

صود من أساس التقسیم الصفة أو الحالة یكون تقسیمھ صحیحاً وذا فائدة ، والمق

التي یالحظھا المقسم لتحقیق غایتھ من التقسیم والتي بدونھا یكون عملھ عبثیاً 

  .ولیس لھ منفعة 

عندما ترید الحكومة في بلد ما تقسیم شعبھا لغرض وضع الخطط : مثالً 

اً للتقسیم االقتصادیة والتعلیمیة والصحیة لذلك الشعب البد أن تالحظ أساساً واحد

في كل مرة یناسب الغرض الذي من أجلھ قسمت الشعب حتى یكون تقسیمھا ذا 

  .فائدة وثمرة 

، إلى أغنیاء ، وفقراء ، ) الخطة االقتصادیة( فتقسم الشعب للغرض األول 

ومتوسطي الدخل ، فیكون أساس التقسیم في ھذه القسمة ھو المستوى المادي 

  .للفرد

، إلى أمیین ، وخریجي إبتدائیة ، و ) خطة التعلیمیةال(وتقسمھ للغرض الثاني 

خریجي ثانویة ، وخریجي كلیات ، وخریجي دراسات علیا ، فیكون المستوى 

  .العلمي للفرد ھو أساس التقسیم في ھذه القسمة
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وھكذا في تقسیمات أخرى ألغراض أخرى ، فكل غرض یناسبھ أساس من 

تقسیم الثاني ال ینفع غرض وغایة التقسیم ال یناسب الغرض اآلخر ، فأساس ال

الخطة األولى ، وكذلك العكس ، كل غایة من الغایات عند المقسم یناسبھا أساس 

  .للتقسیم خاص بھا

  :تضح أمران اومن ھنا 

البد في كل قسمة من االلتزام بأساس تقسیم واحد حتى تكون القسمة نافعة  – ١

إحصاًء للسكان وقسمت الشعب وال تتداخل األقسام ، فمثالً لو أجرت الحكومة 

  :إلى ھذا التقسیم

  الشعب                                                     

  

  أصحاء% ٤٠خریجي الثانویة           %٣٠أغنیاء            % ٣٠          

  

فمثل ھذه القسمة ال فائدة فیھا وال یمكن االعتماد علیھا في أي خطة من الخطط 

ً واحداً في التقسیم ، بل كانت لھ ثالثة أسس السابقة    ألن المقسم لم یعتمد أساسا

، أما )  أساس الحالة االقتصادیة لألفراد ، وأساس الحالة العلمیة ، وأساس الحالة الصحیة ( 

  :لو كان لھ أساس واحد في التقسیم لكانت نتائج القسمة مفیدة لغرضھ 

  الشعب                                          

  

  متوسطي الدخل% ٥٠فقراء             % ٢٠أغنیاء                  % ٣٠    
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إنھ یمكن تقسیم الشيء الواحد بتقسیمات مختلفة ذلك باختالف أسس التقسیم  – ٢

التي یعتمدھا المقِسم ، فالشعب وھو شيء واحد أمكننا تقسیمھ بعدة تقسیمات إلى 

أمیین ، وخریجي ابتدائیة ، : لى أساس الحالة العلمیة إلى أقسام مختلفة ، فقسم ع

: الخ ، وعلى أساس الحالة االقتصادیة والمعیشیة إلى ......جي ثانویة ،یوخر

  ١ .أغنیاء ، وفقراء ، ومتوسطي الدخل ، وھكذا

  أنواع القسمة 

  :تتنوع القسمة إلى نوعین 

      : ي التعریف بقولھ وھي التي أشار لھا المصنف ف :القسمة الطبیعیة  – ١

  ).تحلیل الشيء إلى عناصره( 

                                                           
١

قد یقسم الجنس الواحد بتقسیمات مختلفة إلى أنواع مختلفة وذلك : تنبیھ : ( قال المصنف رحمھ هللا تعالى  
بأن الجنس ینقسم إلى حقائق : ، وھذا الكالم یناقش فیھ )  د التقسیمالختالف األسس التي یراعیھا المقسم عن

ثابتة وھي األنواع وال یمكن أن تتغیر ھذه األنواع بتغیر أساس التقسیم ، فمثالً الحیوان جنس وھو ینقسم إلى 
إلى أنواع الخ  ، فكیف یمكن أن نقسم الحیوان .....اإلنسان ، والفرس ، والطائر ،: أنواع ثابتة ومحددة ھي 

أخرى غیر التي ذكرت ، نعم یمكن تقسیم الجنس بواسطة خواص األنواع ، كتقسیم الحیوان بواسطة خاصة 
إلى حیوان ضاحك و حیوان غیر ضاحك ولكن األقسام حینئٍذ ال یقال لھا أنواعاً ، وكذلك ) الضاحك(اإلنسان 

موضوعھا كتقسیم اإلنسان إلى شاعر  یمكن تقسیم النوع إلى تقسیمات مختلفة بواسطة الخواص األخص من
وغیر شاعر ، ولكن األقسام حینئذ ال تكون أنواعاً بل تكون أصنافاً ، كالمثال الذي ذكرناه في تقسیم الشعب بعدة 

  .تقسیمات إلى أصناف مختلفة 
الحیوان إن قصد المصنف ھو تقسیم الجنس بواسطة فصول أنواعھ إلى تقسیمات متعددة ، كتقسیم : إال أن یقال  

بواسطة الناطق إلى حیوان ناطق وغیر ناطق ، أو تقسیمھ بواسطة الصاھل إلى حیوان صاھل وغیر صاھل 
وھكذا ، ولكن ظاھر العبارة و األمثلة التي جاء بھا المصنف رحمھ هللا تعالى ال تساعد على ھذا التفسیر 

  . لعبارتھ
تقسیم اإلنسان إلى أسود وأبیض : ة بتقسیمات مختلفة بـ ثم إن الشیخ المصنف مثل لتقسیم الجنس إلى أنواع مختلف

، و إلى بدائي وحضري على ) القومیة(على أساس اللون ، و إلى عربي و فارسي وھندي على أساس الشعب 
أن اإلنسان نوع ولیس جنس ، وھذه األقسام أصناف ولیست : و المالحظ .   أساس المجتمع الذي یعیش فیھ 

  .  أنواعاً ، فتنبھ
أال أن یقال إن المصنف استعمل لفظ الجنس ھنا وأراد بھ المعنى اللغوي أي األعم من الجنس والنوع ، حیث 

وھكذا ، ولكن یلزم حینئذ أشكال ... والحق أنھما نوعان ، ) الحنطة والشعیر جنس واحد: (یقولون مثالً في الفقھ 
  .ال مصطلحات علم المنطق ال غیرھاآخر وھو إننا نتكلم في علم المنطق وھو علم دقي ویجب استعم

 



 ~92 ~ 
 

ھي تحلیل الشيء إلى عناصره التي یتألف منھا ، فتقع ھذه القسمة في األشیاء و

، فیكون التقسیم المركبة من أجزاء ، أي یكون المقسم مركب من جزأین أو أكثر 

جزاء أو في ھذه القسمة بمعنى تحلیل المقسم المركب إلى ما یتركب منھ من أ

 ناصره التي یتألف منھا وھي الھیدروجین وعكما لو حللنا الماء إلى  عناصر ، 

  :نیاألوكسج

  الماء                                

  أوكسجین                                     ھیدروجین     

  

  :  لناطق أو تقسیم مفھوم اإلنسان إلى أجزائھ التي یتألف منھا ، أعني الحیوان وا

  اإلنسان                              

  ناطق                                          حیوان         

وھي الجدران والسقف والباب : قسم الغرفة إلى أجزائھا التي تتألف منھا تأو 

  .والشباك

   :القسمة المنطقیة –٢

  . من أشیاء علیھ ذلك الكلي وھي تقسیم الكلي إلى مصادیقھ ، أي إلى ما ینطبق

ھو تجزئة : ( وقد أشار المصنف إلى ھذا النوع من القسمة في التعریف بقولھ 

ه القسمة تقسیم الحیوان إلى إنسان ، وفرس ، ، فمن ھذ)  الشيء إلى أنواعھ

) الطائر ،الفرس ، اإلنسان  ( مصادیقھ ینطبق على) جنس( كلي وطائر ، فالحیوان

، فاإلنسان نوع ، والفرس نوع ألقسام نجدھا أنواعاً للحیوان وعند مالحظة ھذه ا

تجزئة الشيء إلى  (، والطائر نوع ، ولھذا فقد عبر المصنف عن ھذه القسمة بـ 
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تجزئة الجنس إلى : ، أي القسمة ھي ) الجنس(ویقصد بالشيء ھنا ) أنواعھ 

  .أنواعھ

ً قسمة منطقیة ، فلو  قسمنا اإلنسان إلى وكذلك قسمة النوع إلى أصنافھ أیضا

نكلیزي ، فاإلنسان نوع وقد قسم بواسطة عرض خارج ا عربي ، وفارسي ، و

  . العربي والفارسي و االنكلیزي : إلى أصناف ھي ) القومیة( عن ذاتھ وھو 

ل لفعاقسمة الصنف إلى أفراده ، فلو قسمنا  :وكذلك من القسمة المنطقیة 

  . منطقیة ، فھذه قسمةإلى معرب ، و مبني المضارع 

  الكلمة                                  

                                                                                            

             قسمة الجنس إلى أنواعھ                                                                              

                                              فحر              فعل                                         أسم 

                                                                                                     .        

  قسمة النوع إلى أصنافھ..................أمر       مضارع          ماضي         معرب       مبني  

                                                                                       

   قسمة الصنف إلى أفراده..................   معرب                 مبني                         

    

ن المقسم مفھوماً كلیاً وكانت األقسام مصادیق لذلك الكلي ، كانت القسمة فكلما كا

           .قسمة منطقیة 

  :ن أ مما تقدم تضح إذنا  :مالحظة
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فھوماً ھو أن یكون المقسم مركباً ، سواء كان المقسم م: شرط القسمة الطبیعیة  -

و كان المقسم كتابة  ،  أ، و ورق، و غالف  إلى) ھذا الكتاب( :جزئیاً كتقسیم

  .إلى أوكسجین وھیدروجین )الماء(مفھوماً كلیاً كتقسیم 

إذ ال یصح تقسیم ھو أن یكون المقسم مفھوماً كلیاً ، : وشرط القسمة المنطقیة  -

  .المفھوم الجزئي الحقیقي بالقسمة المنطقیة 

  

  :شروط القسمة المنطقیة

  :ي القسمة المنطقیة ما یلي فیشترط 

قسیم ، وقد تقدم بیان ھذا الشرط إذ لو قسمنا الشيء فرض أساس واحد للت – ١

الواحد بقسمة واحدة ولكن على أسس متعددة ، فإن ھذه القسمة ال تكون 

ما یأتي بیانھ في كصحیحة وغیر مثمرة حیث تؤدي إلى تداخل األقسام 

 .الشرط الثالث 

بمعنى أن كل مصداق . مساواة مصادیق األقسام إلى مصادیق المقسم  –٢

االسم ، : بق علیھ القسم ینطبق علیھ المقسم ، فالكلمة مقسم ، وأقسامھا ینط

فكل لفظ ینطبق علیھ االسم ینطبق علیھ أنھ كلمة ، . والفعل ، والحرف 

) ضرب(فالمدرسة لفظ ینطبق علیھ أنھ اسم ، فینطبق علیھ أنھ كلمة ، وكذلك 

فإنھ لفظ ینطبق ) في(لفظ ینطبق علیھ أنھ فعل ، فینطبق علیھ أنھ كلمة ، وھكذا 

  .علیھ أنھ حرف ، فینطبق علیھ أنھ كلمة

وھكذا كل لفظ ینطبق علیھ أحد أقسام الكلمة ، فإنھ ینطبق علیھ المقسم أي 

  ).  الكلمة(
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فال یكون بعض األقسام جزًء من القسم اآلخر ، وھذا  :عدم تداخل األقسام  –٣

ي القسمة الواحدة ، فمثالً التداخل یحصل إذا كان ھناك أكثر من أساس واحد ف

، فإن ھذه القسمة تكون غیر  )مجتھد ، وكسول ، وغني ( لو قسمنا الطالب إلى

، إذ ینقسم  )المجتھد والكسول(ھو قسم من  )الغني(صحیحة ، وذلك ألن 

غني وفقیر ، فیكون الغني المجتھد إلى غني وفقیر ، وكذلك ینقسم الكسول إلى 

ً لھما ؛  داخالً في المجتھد والكسول ً منھما فال یمكن أن یكون قسیما أي قسما

ألن شرط القسمة الصحیحة أن تكون النسبة بین األقسام ھي نسبة التباین ، فإذا 

  .تداخلت األقسام لم یكن بینھا نسبة التباین

  

  الطالب                                       

  

  كسول        ي               غن            مجتھد                      

  

  غني                    فقیر                      فقیر             غني           

  

فال یصح قطع سلسلة التقسیم في بعض حلقاتھا  :اتصال حلقات السلسلة  –٤

باالنتقال مثالً من حلقة تقسیم الجنس إلى أنواعھ ، إلى حلقة تقسیم الصنف إلى 

ً للصنف ، ففي أفرا ً للنوع والحال أن األفراد أقساما ده جاعلین أألفراد أقساما

) االسم ، الفعل ، الحرف(مثال الكلمة السابق لو قسمنا الكلمة إلى أنواعھا 

فھذه الحلقة ھي قسمة الجنس إلى أنواعھ ، ثم انتقلنا مباشرة إلى تقسیم الفعل 

ً للفعل ، فیظھذه األ جعلنا) مرفوع ، منصوب ، مجزوم( إلى  ن قسام أقساما

) الماضي ، المضارع ، األمر( الناظر إلى ھذه القسمة أن الفعل بجمیع أصنافھ
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ینقسم إلى ھذه األقسام فیقع في الخطأ ألن الفعل الماضي و فعل األمر ال 

، والحق إن ھذه األقسام ھي أقسام  )مرفوع ، منصوب ، مجزوم(ینقسم إلى 

 .فقطللفعل المعرب المضارع 

  

  الكلمة                                     

         

  فعل                             حرف     اسم                                  

  

    مرفوع       منصوب        مجزوم                        

  

  

  :الفرق بین القسمة الطبیعیة والقسمة المنطقیة

الكلمة اسم  ، : القسم على المقسم ، فیقال  ١المنطقیة حمل یصح في القسمة – ١

االسم كلمة  ، : الخ  ویصح حمل المقسم على القسم ، فیقال ......الكلمة فعل ، 

  .الخ .....الفعل كلمة ، 

وإنما صح الحمل بین القسم والمقسم في القسمة المنطقیة ؛ ألن العالقة بینھما  

في مبحث المفھوم  -یقھ وقد سبق أن ذكرنا ھي عالقة المفھوم الكلي بمصاد

القة انطباق المفھوم على أن عالقة المفھوم بمصادیقھ ھي ع -والمصداق 

بینما ال یصح حمل القسم على المقسم والعكس في القسمة الطبیعیة ، المصداق ، 

                                                           
١
، ) محموالً (، ویسمى الثاني ) موضوع ( إثبات شيء لشيء فیسمى األول محموالً علیھ أو یسمى : الحمل ھو  

موضوع أو محموالً ) زید ( ففي قولنا زید عالم ، نكون قد حملنا العلم على زید أي أثبتنا ونسبنا العلم لزید ، فـ 
  حمولم) عالم ( علیھ ، و
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الماء أوكسجین ، عدا القسمة : األوكسجین ماء ، وكذا ال یصح : فال یقال 

( ب التحلیل العقلي ، كما في قسمة مفھوم اإلنسان إلى أجزائھ الطبیعیة بحس

نسان حیوان ، اإلنسان ناطق ، اإل: فیمكن أن یقال ) ، و الناطق الحیوان

  .وبالعكس 

القسمة المنطقیة ھي قسمة الكلي إلى جزئیاتھ أي مصادیقھ ، فنبدأ بالقسمة  – ٢

ثم نقسم النوع إلى  المنطقیة من الجنس ونذھب بشكل تنازلي إلى أنواعھ ،

كما   -بحسب ما نحتاج إلیھ من التقسیمات  -أصنافھ ، ونقسم الصنف إلى أفراده 

   .بینا ذلك في مخطط تقسیم الكلمة 

  

  :طرق القسمة المنطقیة 

  :للقسمة المنطقیة الصحیحة طریقتان 

وھي طریقة التردید بین النفي واإلثبات ، فتكون القسمة : القسمة الثنائیة  – ١

لقسم للمقسم وبین على مراحل متعددة ، یردد فیھا الشخص المقسم بین إثبات ا

إلى أن یستقصي كل األقسام ) وغیره( أو كلمة) ال(بواسطة كلمة  نفیھ عن المقسم

قول كما في المثال ، فعندما أ قام القسمةأ، أو إلى أن یبلغ الھدف الذي من أجلھ 

تشمل كل ) غیره( ، فإن كلمة  ناطق ، غیره: أدناه في تقسیمي للحیوان 

الحیوانات عدا الناطق ، فال یبقى نوع من أنواع الحیوانات خارج عن القسمة ، 

ال یكون ناطقاً أیكون ناطق فیدخل تحت الشق األول ، و إما  أن ألن الحیوان إما

كل أنواع ) أدخلت(فیدخل تحت الشق الثاني ، وھكذا أكون قد حصرت 

ملیون نوع في ھذه القسمة ، وھكذا في باقي مراحل  الحیوانات التي تزید عن

القسمة حتى أستوفي جمیع األقسام ، ولھذا یعبرون عن ھذا النوع من القسمة 

وبحسب ر جمیع األقسام فال یشذ منھا شيء ، بالقسمة الحاصرة أي التي تحص

غرضي من القسمة إما أن أذھب بالتقسیم في اتجاه واحد فقط وھو تقسیم جانب 
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          لطرفیناكالمثال األول ، أو أقسم ) الخ...الناطق ، الرجل ،(بات فقط اإلث

   . إلى أن أستوفي جمیع أقسام المقسممعاً كالمثال الثاني ) اإلثبات ، والنفي( 

                                       : ١مثال  

  یوانالح                                                                   

  ناطق                      غیره                                                      

  غیره        رجل                                                       

  عالم                           غیره                            

  غیره                  عربي             

  

  : ٢مثال 

  

  الطالب                                                     

   غیره                                  طالب حوزة                                  

  غیره                       ائیة في االبتد           غیره                          في مرحلة المقدمات    

  غیره                ثانویة     غیره        غیره    األول                     سطوح          غیره          منھاج        

  

وتستعمل ھذه القسمة في تقسیم الشيء الذي لھ أقسام كثیرة لكي یسھل تقسیمھ 

دة ، وكذلك تستعمل ھذه القسمة لغرض بدالً من ذكر جمیع أقسامھ دفعة واح
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حصر األقسام حصراً عقلیاً أي لبیان أن لیس ھناك قسم خارج عن ھذه األقسام 

  .التي ذكرت في القسمة 

  

وھي قسمة الشيء إلى جمیع أقسامھ دفعة واحدة ، وھذه  :القسمة التفصیلیھ –٢

ً في الشيء الذي تكون أقسامھ غیر كثیرة ،  فنتتبع ھذه القسمة تستعمل غالبا

  .األقسام ونذكرھا دفعة واحدة تحت المقسم

  :                    مثالھ 

  الكلمة                                                   

  اسم                          فعل                         حرف                       

  

            

                        

  

                      التصنیف   
  

  .ھو وضع األفراد في مجموعات متمیزة على أساس خاص : التصنیف 

                                                                                                             : الشرح 

األشیاء وحاولنا دراسة تلك األشیاء أو توزیعھا على إذا كانت لدینا مجموعة من 

مجامیع لیسھل دراستھا ، فإننا نحاول أن نالحظ األمور المشتركة بین تلك 

 ، ثم إننا نالحظ جھة الشبھ بینن ھذه ألفراد مجموعات ماألشیاء حتى نكون 

لنؤلف من أفراد المجموعة الواحدة     ھذه المجموعاتأفراد كل مجموعة من 
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سھل دراستھا جموعات حتى یمضي في تألیف المن، وھكذا  موعات أخرىمج

  :كما ھو واضح في المثال التالي 

  
  

الحیوان عندما أرادوا دراسة الحیوانات وجدوا أن  فإننا نالحظ أن علماء       

من الضروري تصنیف ھذه الحیوانات إلى مجامیع باعتبار جھة شبھ بین األفراد  

راد تلك المجامیع إلى مجامیع أصغر باعتبار جھة شبھ ، ومن ثم تصنیف أف

أخرى بین أفراد تلك المجامیع وھكذا ، فقد الحظوا أوالً وجود شبھ بین مجموعة 

كبیرة من الحیوانات أنھ یوجد لدیھا حبل شوكي ، فصنفوا الحیوانات إلى 
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مجموعتین حبلیات و غیرھا ، ثم وجدوا جھة شبھ بین مجموعة من أفراد 

وھي أنھا تغذي صغارھا بالحلیب ، فصنفوا الحبلیات إلى ثدیات وغیر یات الحبل

ثدیات ، ثم وجدوا جھة شبھ بین مجموعة من أفراد الثدیات غیر موجودة عند 

باقي أفراد الثدیات وھي أن لدیھا أسنان أمامیة حادة ، فصنفوا الثدیات إلى 

حظة جھة شبھ بین وھكذا یستمرون بمال.... القوارض وغیرھا ، : مجموعتین 

المجموعات فیصنفونھا إلى مجموعات أصغر من حیث عدد أألفراد فیسھل علیھ 

    . دراسة األفراد بإرجاعھا إلى المجموعات التي تناسبھا 

  

ھذه العملیة أي وضع األفراد وجمعھم في مجموعات یطلق علیھا التصنیف ، 

ي الحیاة العملیة أیضاً ، فكما ھي نافعة وھي عملیة مھمة ونافعة جداً في العلوم 

وقد وضعت في المكتبة ) ألف كتاب مثالً ( فمن یملك مجموعة كبیرة من الكتب 

الكتاب المطلوب حیث  بشكل عشوائي ، یجد صعوبة بالغة في العثور على

ً كبیرین ،  یضطر أن یبحث في جمیع كتب المكتبة وھذا ما یكلف جھداً و وقتا

میع فمثالً جعل كتب اللغة في بعض الرفوف ولكنھ لو صنف ھذه الكتب إلى مجا

مكتبتھ من  ، وكتب الفقھ في رفوف أخرى وھكذا یفعل في جمیع الكتب فتتألف

مجموعة صغیرة من الكتب یسھل البحث عشرة عناوین مثالً ، تحت كل عنوان 

  .فیھا عن الكتاب المطلوب 

  

  

  

  :أقسام التصنیف 

ى أسس علمیة مدروسة حیث وھو تصنیف یعتمد عل: التصنیف العلمي  – ١

ستفید لییصنفھا إلى مجموعات التي یالحظ صفات مشتركة حقیقیة بین األشیاء 

ً ، كتصنیف عالم األحیاء كل الموجودات الحیة من نباتات  ً وعملیا منھا علمیا

شتراك بین الكائنات الحیة جامیع فیوضح بتصنیفھ ھذا جھات االوحیوانات إلى م
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أھمیة بالغة في  صبحت لھذه العملیةأتراق بینھا ، وقد ، وكذلك یبین نقاط االف

  .الدراسات العلمیة

وكذلك أمین المكتبة عندما یصنف كتب المكتبة ، إما بحسب موضوعاتھا یجعل 

ي جھة أخرى تب األدب في جھة ، وكتب المنطق فكتب الفقھ في جھة ، وك

ح الطوسي في الخ ، أو یصنفھا بحسب أسماء المؤلفین ، فیجعل كتب الشی....

الخ ، فإن عمل أمین المكتبة .....جھة ، وكتب العالمة الحلي في جھة أخرى ،

  .ھذا ھو تصنیف علمي للكتب إذ صنفھا بحسب قواعد تصنیف المكتبات 

  

وھو تصنیف غیر مدروس تصنف فیھ األشیاء : التصنیف غیر العلمي  – ٢

ة أو أثر واقعي ، بحسب اشتراكھا في بعض الصفات التي لیس لھا قیمة علمی

فمثالً من یصنف كتب المكتبة بحسب ألوانھا ، فیجعل الكتب السوداء في جھة ، 

الخ فإن ھذا المصنف لم یلحظ صفة لھا .....أخرى ،والكتب الحمراء في جھة 

قیمة علمیة بالنسبة للكتب ، فمرتاد المكتبة ال یھمھ كون الكتاب أسود أو أحمر، 

ب ومؤلفھ ، وھكذا لو صنف الطیور مثالً بحسب یھمھ ھو موضوع الكتا بل ما

     .أحجامھا ، فھذا التصنیف ال قیمة علمیة لھ 

  

 الفرق بین التقسیم والتصنیف  

  .ھایة ، وكذلك یختلفان في الغایة یختلف التصنیف عن التقسیم في البدایة والن

عنوان األضیق لى الي أقسام إالتقسیم یبدأ من العنوان العام ویذھب متنازالً فف -  ١

إلى ) وھو أعم األجناس (فاألضیق ، فیبدأ مثالً في سلسلة األجناس من الجوھر 

، ثم یذھب متنازالً ) الجسم ، الصورة ، المادة ، النفس ، العقل( أقسامھ وھي 

، وھكذا ) الجسم النامي ، الجسم غیر النامي ( نحو تقسیم الجسم إلى أقسامھ 
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إنسان ، فرس ، (، ثم یقسم الحیوان إلى ) ان ونباتحیو( یقسم الجسم النامي إلى 

  ......)زید ، سعاد ،دمحم ، ( ثم یقسم اإلنسان أفراده .....) طائر، 

بینما یبدأ التصنیف من األفراد متصاعداً نحو العنوان األوسع فاألوسع ، فیالحظ 

 و،  والنخلة ، والزیتونة ، والصوانو األبلق ، ،  لكمیتا زید ، وھند ، و( 

( في مجموعة تحت عنوان اإلنسان ، ویجعل ) زید ، وھند ( فیجعل ) الكرانیت 

النخلة ( في مجموعة تحت عنوان الحصان ، ویجعل ) الكمیت ، واألبلق 

) الكرانیت  الصوان و( في مجموعة تحت عنوان النبات ، ویجعل ) والزیتونة 

إلنسان والحصان في مجموعة تحت عنوان الحجر ، ثم یعمد إلى جمع مجموعة ا

فیجعلھما تحت عنوان أوسع ھو الحیوان ، ثم یجعل مجموعة الحیوان والنبات 

تحت مجموعة أوسع وھي الجسم النامي ، ثم یجمع مجموعة الجسم النامي مع 

  .الحجر ویجعلھما تحت عنوان أوسع وھو لجسم ، وھذا یجعلھ تحت الجوھر 

    

تحلیل الشيء إلى  من التقسیم ھي، حیث تكون الغایة  ویختلفان في الغایة – ١

أجزائھ البسیطة فینفع في معرفة تعریفات األشیاء حیث یتعرف على الجنس 

من الغایات معرفة األجزاء التي یتكون  القریب والفصل القریب ، وفي غیرھا

 بینما الغایة من التصنیف ھي ،منھا الشيء كما في التحلیل الكیمیائي للمركبات 

س الذي تنتمي إلیھ األفراد لیسھل دراستھا ، فبدالً من دراسة معرفة النوع والجن

ع إلى عدد صغیر صنف ھذه األنوانوع من الحیوانات كل على حده ، ت ملیون

نسبیاً من المجموعات وتدرس كل مجموعة على حده فتكون دراستھا أسھل على 

 .الباحث 
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  حثامب

  لاالستدال
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  االســتدالل  

ع علم المنطق یتألف من ذكر المصنف رحمھ هللا في بدایة الكتاب أن موضو     

لعل ، وــ واالستدالل ومناھج البحث وقد تقدم الكالم عنھ أمور ثالثة ھي التعریف ــ 

أھم عنصر من ھذه العناصر ھو االستدالل ، فالتعریف یعد مقدمة لالستدالل ؛ 

ألن الحكم على الشيء فرع معرفتھ ، فالتعریف یمكننا من المعرفة التصوریة 

  .ن من الحكم علیھا لألشیاء حتى نتمك

  . في اللغة المرشد إلى المطلوب ، وما بھ اإلرشاد : الدلیل

  . ھو الذي یلزم من العلم بھ العلم بشيء آخر : وفي االصطالح 

  :واالستدالل 

  . استنتاج قضیة مجھولة من قضیة أو من عدة قضایا معلومة  :ھو

  . إقامة الدلیل إلثبات المطلوب  :ھوأو 

یة عقلیة منطقیة ینتقل فیھا الباحث من قضیة أو من عدة قضایا فاالستدالل عمل

  .معلومة لدى الذھن إلثبات قضیة أخرى 

ا الحكم وموضع الحاجة إلى االستدالل ھو التصدیقات النظریة حیث ال یمكنن 

الدلیل ، أما في التصدیقات الضروریة فال حاجة إلقامة على األشیاء دون إقامة 

عن وتصدق بھا دون دلیل ، والدلیل تارة یقیمھ اإلنسان لكي الدلیل ، إذ النفس تذ

یتمكن من الوصول إلى الحقیقة المبحوث عنھا ، وتارة أخرى یقیمھ لغرض 

إثبات الفكرة ــ التي یتبناھا ــ لآلخرین ، أو لبیان خطأ األفكار التي یتبناھا 
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ً ی راد إثباتھ اآلخرون ، وفي جمیع ھذه األحوال الثالثة نجد أن ھناك مطلوبا

  . بواسطة إقامة الدلیل علیھ 

  :ولالستدالل طریقان ھما 

التناقض ، العكس المستوي : ولھ ثالث طرائق ھي: االستدالل غیر المباشر -  ١

  .، عكس النقیض

  .   القیاس ، االستقراء ، التمثیل : ولھ ثالث طرائق ھي: االستدالل المباشر – ٢

  

  

    القضـایا  

  

غیر المباشر یتألف من قضیة واحدة یستنتج منھا قضیة أخرى ،  إن االستدالل   

 أو یتألف من ، تین إذا كان قیاساً أو تمثیالً أما االستدالل المباشر فیتألف من قضی

أكثر من قضیتین إذا كان استقراًء ، وأنواع االستدالل وقوانینھ تعتمد على نوع 

ضروري دراسة القضیة القضایا التي یتألف منھا في الجملة ، فصار من ال

  .  وأنواعھا قبل دراسة أنواع االستدالل 

  . ١ھي المركب التام الذي یحتمل الصدق والكذب: تعریف القضیة 

                                                           
١
فمثالً یقال أن .  یقصد بھ عدم مطابقة القضیة للواقع : والكذب .  یقصد بھ مطابقة القضیة للواقع : الصدق  

قضیة صادقة ألنھا تطابق الواقع فاإلنسان في الواقع فعالً یتصف بالحیوانیة أي إنھ ) اإلنسان حیوان : ( قضیة 
قضیة كاذبة ألنھا غیر ) اإلنسان حجر: (ا یقال لقضیة جسم نامي لھ شعور وإحساس و یتحرك بإرادتھ ، بینم

  . مطابقة للواقع ففي الواقع اإلنسان لیس بحجر ألنھ لیس بجسم جامد كما ھو علیھ الحجر
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، أما الجمل ) القضیة : ( یطلق على الجملة التامة الخبریة في علم المنطق اسم 

اإلنشائیة  التامة اإلنشائیة كجملة األمر أو النھي أو االستفھام وغیرھا من الجمل

فإن المنطقیین ال یبحثون فیھا ألنھا ال تحتمل الصدق والكذب أصالً فال تحتاج 

ً ، والمنطقیون إنما  إلى أدلة إلثبات صدقھا أو كذبھا ، فھي ال تتضمن أحكاما

)  إثبات(یھمھم بحث الجمل التي تتضمن أحكاماً سواء كانت تلك األحكام موجبة 

حكام عرضھ ألن تكون صادقة أو تكون كاذبة فھذه األ) نفي(أو كانت سالبة 

فتحتاج إلى أدلة تثبت صدقھا إذا كانت في الواقع صادقة ، وذلك لمعرفة أحقیتھا 

، أو إلثبات صدقھا لآلخرین الذین ال یسلمون بھا ، أو تحتاج إلى أدلة تكشف 

م كذبھا إذا كانت في الواقع كاذبة ، وذلك لمعرفة حقیقتھا أو إلثبات كذبھا لخص

  .                یسلم بھا

ھذا وقد سبق أن تكلمنا عن الخبر في موضوع المفرد والمركب حیث قسم 

المركب التام إلى مركب خبري ومركب إنشائي ، والمقصود من القضیة ھو 

  .  المركب الخبري فلیراجع ما ذكرناه في ذلك الموضوع

  

  :تقسیم القضیة 

  :قسام باختالف أسس التقسیم بعدة تقسیمات إلى عدة أ تنقسم القضیة

  :  التقسیم األول للقضیة

 ــ أي نوع الحكم في القضیة ــ تنقسم القضیة من حیث نوع النسبة بین طرفیھا

، فإذا كان الحكم بین  لقضیة الحملیة ، والقضیة الشرطیةا: إلى قسمین ھما 

حكم في طرفیھا ھو إثبات شيء لشيء أو نفیھ عنھ فالقضیة حملیة ، وإذا كان ال

  .القضیة ھو تعلیق قضیة على قضیة أخرى فالقضیة شرطیة
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  )القضیة الحملیة (                        

  .ھي ما حكم فیھا بثبوت شيء لشيء ، أو نفي شيء عن شيء : القضیة الحملیة 

، فإنني أكون قد ) سعید نجح : ( ھو إسناد شيء لشيء ، فعندما أقول : الحمل 

وبعبارة ثالثة أثبت النجاح ید ، أي حملت النجاح على سعید ،أسندت النجاح لسع

شيء حمل ( :ومن ھنا سمیت القضیة التي یكون نوع الحكم فیھا ھو لسعید ،

  .) الحملیة(القضیة ب )على شيء

  :إنھم عرفوا القضیة الحملیة بأنھا : وقد یقول قائل 

   )سعید ناجح: (كقولھم بثبوت شيء لشيء :ما حكم فیھا 

  ).جالل لیس بمریض: (كقولھم  بنفي شيء عن شيء :م فیھاحك أو

،إذ النجاح حمل  فالقضیة التي تشتمل على إثبات شيء لشيء یتحقق فیھا الحمل 

ولكن القضیة التي ینفى فیھا شيء عن شيء  ، )حملیة(فیطلق علیھا  على سعید ؛

القضیة فبل بالعكس فیھا نفي الحمل أي عدم إسناد شيء لشيء ، لیس فیھا حمل 

  أیضاً ؟) حملیة(فما بالكم تسمونھا الثانیة نفینا حمل المرض على جالل 

ھذا االعتراض صحیح ، ولكن المناطقة أطلقوا على كل من القضیتین : نقول 

یھا نفس العناصر منھما یتوفر ف قضیة باعتبار المشابھة بینھما ، فكل) حملیة(

،  والتي سیأتي بیانھا)   محمول والنسبةالموضوع وال( للقضیة الحملیة الثالثة المقومة

ة التي یحكم فیھا ھي القضی) حملیة(تستحق أن یطلق علیھا  القضیة التيوإال ف

        . بثبوت شيء لشيء

  :القضیة الحملیة من ثالثة أركان ھي  تتألف  :ف القضیة الحملیةیتأل

ً م إیجابیسواء كان الحك ــ وھو الشيء الذي یراد الحكم علیھ: الموضوع – ١ بإثبات  ا

 :مثل سلبیاً بنفي شيء عنھ ، أو كان حكمثبتنا لھ النجاح أفي المثال السابق حیث ) سعید: (مثلشيء لھ 
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،  )المحكوم علیھ: (ولھذا یقال لھ أیضاً  ــ مرضفي المثال الثاني حیث نفینا عنھ ال) جالل(

  .ھ ویعبر عنھ في علم النحو بالمبتدأ ، أو یعبر عنھ بالمسند إلی

حیث أثبتناه ) النجاح(مثل  وھو الشيء الذي یراد إثباتھ للموضوع: المحمول –٢

: ، ولھذا یقال لھ أیضاً حیث نفیناه عن جالل ) المرض(مثل أو نفیھ عنھ  لسعید ،

  .، ویعبر عنھ في علم النحو بالخبر ، أو یعبر عنھ بالمسند )المحكوم بھ( 

نسبة : (فیقال لھا حینئذ ، للموضوع وھي الحكم بثبوت المحمول : النسبة – ٣

) سعید ناجح(ففي المثال السابق أي إثبات المحمول للموضوع ) ثبوتیةحكمیة 

، أوھي الحكم بعدم ثبوت المحمول للموضوع الحكم ھو إثبات النجاح لسعید 

كما في  أي سلب المحمول عن الموضوع) سلبیةحكمیة نسبة : (فیقال لھا حینئذ 

  فالحكم في ھذه القضیة ھو عدم ثبوت المرض لجالل )جالل لیس بمریض(

  :تنبیھان

ً مفردة كقولنا  – ١ ، وقد  إمام علي: أطراف القضیة الحملیة قد تكون ألفاظا

  : تكون أطراف القضیة الحملیة مركبات ناقصة كقولنا

.                                 صدیق حسن  زید: أو قولنا،    زارنا  الرجل الشجاع 

  محمول     موضوع                                  محمول                  الموضوع   .  

  رجل صالح      غالم زید :أو قولنا 

  محمول             موضوع                

  :في اللغة العربیة عادة ال تذكر كلمة تدل على النسبة ، ففي قولنا – ٢

ھو محمول القضیة ، فما :  إمامع القضیة ، ھو موضو:  علي، )  علي  إمام( 

  ھو الشيء الذي دل على النسبة ؟
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ال یجعلون لفظاً یدل على النسبة ، بل إن ھیئة الجملة  إن العرب عادةً  :الجواب 

یفھم أن  ،) علي إمام(: فالعربي عندما یسمع شخصاً یقول ، ھي التي تدل علیھا

سالم من خالل تركیب الجملة التي قالھا المتكلم یقصد إثبات اإلمامة لعلي علیھ ال

،  علي ھو إمام: المتكلم ، ویمكن أن نستعیر ضمیراً یدل على النسبة فنقول

  .دال على النسبة) ھو(فیكون لفظ 

  

  

  القضیة الشرطیة  

ھي ما حكم فیھا بوجود نسبة بین قضیة وأخرى ، أو عدم : القضیة الشرطیة 

  .وجود نسبة بینھما

یة ھي قضیة مركبة من قضیتین یحكم فیھا بوجود نسبة بین فالقضیة الشرط

ھاتین القضیتین في القضیة الموجبة أي إن ھناك عالقة بین ھاتین القضیتین ،  

  .أو یحكم فیھا  بعدم  وجود نسبة بینھما في القضیة السالبة

: ، نجد أن لدینا قضیتین ) الصالة واجبة علیھ فبلغ زید  إذا: ( فعندما نقول مثالً 

، فإننا نحكم في ھذه القضیة ) الصالة واجبة علیھ ( ، الثانیة ) زید بلغ ( األولى 

والنسبة ھنا ) القضیة األولى والقضیة الثانیة(المركبة بوجود نسبة بین طرفیھا 

ھي نسبة تعلق القضیة األولى بالقضیة الثانیة ، فوجوب الصالة على زید متعلق 

ا تخبرنا بوجود نسبة تعلق بین ھاتین القضیتین ببلوغھ ، إذن القضیة الشرطیة ھن

فھي قضیة شرطیة موجبة ألن الحكم فیھا إثباتي موجب أي الحكم فیھا یثبت 

  .وجود نسبة بین طرفیھا

، فالقضیة ) ن الشتاء قد جاء إفھبت الریح   كلما لیس: ( أما إذا قلنا مثالً 

و ) ھبت الریح(ا الشرطیة ھنا تخبرنا بعدم وجود نسبة وعالقة بین طرفیھ
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فقد تھب الریح وال یكون الشتاء قد جاء كھبوبھا في الصیف ، ) الشتاء جاء(

قضیة شرطیة سالبة ألن الحكم فیھا ھو حكم سلبي : ولھذا یقال لھذه القضیة 

  .  عدمي أي الحكم بعدم وجود النسبة والعالقة بین طرفیھا

  

  :   تألیف القضیة الشرطیة

  :ن ثالثة أركان ھيتتألف القضیة الشرطیة م

وھو القضیة األولى من القضیتین المؤلفتین للقضیة الشرطیة ، فھو  :المقدم – ١

: فعند تحققھ یتحقق الجزاء، وھو في المثال السابق، الشرط في القضیة الشرطیة 

  .شروق الشمس

وھو القضیة الثانیة المؤلفة للقضیة الشرطیة ، فھو الجزاء الذي  :التالي – ٢

وجود : في المثال السابق ، وھو )المقدم(ولھ على حصول الشرط یتوقف حص

  .)الجزاء( شروق الشمس یتحقق التالي ) الشرط(فإذا تحقق المقدم النھار ، 

إذا والفاء في المثال : وھي األدوات التي تربط المقدم بالتالي ، مثل:الرابطة – ٣

وات الربط ھذه لما تألفت األول ، وكلما والفاء في المثال الثاني ، فلوال وجود أد

لدینا قضیة شرطیة بل لبقیت القضیتان الحملیتان كقضیتین مفردتین ال تعلق 

ألحدھما باألخرى ، ولم تكن إحداھما شرط للثانیة ، ولكن بواسطة أدوات الربط 

  .تألفت لدینا قضیة شرطیة المقدم فیھا شرط للتالي

  

  ) مقارنة بین القضیة الحملیة والقضیة الشرطیة( 

  

  القضیة الشرطیة     القضیة الحملیة      
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  تتألف من موضوع وحمول – ١
  
أطرافھا مفردات أو مركبات  – ٢

  ناقصة
یخبر فیھا عن ثبوت شيء لشيء ،  – ٣

  أو عدم ثبوت شيء لشيء
  
ربط أطرافھا یكون بواسطة ھیئة  – ٤

  الجملة

  تتألف من مقدم وتالي – ١
  
  )مركبات خبریة(أطرافھا قضایا  – ٢
  
یخبر فیھا عن وجود نسبة بین  – ٣

  قضیتین ، أو عدم وجود نسبة  بینھما
  
ربط أطرافھا یكون بواسطة أدوات  – ٤

  الربط

  

  :التقسیم الثاني للقضیة

اتضح من البیان السابق أن القضیة سواء كانت حملیة أو شرطیة تنقسم إلى 

  : قسمین

إثباتاً فتكون القضیة مثبتة ، ففي إذا كان الحكم فیھا إیجابیاً أي ) موجبة(ــ قضیة 

ثبوت المحمول للموضوع ، فھذه قضیة : القضیة الحملیة إذا كان الحكم فیھا ھو

، فقد أثبتنا في ھذه القضیة المحمول ) المدرسة  كبیرة: (حملیة موجبة نحو

  ).   المدرسة(للموضوع ) كبیرة(

بین طرفیھا ، أي وفي القضیة الشرطیة إذا كان الحكم فیھا ھو ثبوت التعلق 

بلغ  إذا: (التالي متعلق وجود على وجود المقدم ، فھذه قضیة شرطیة موجبة نحو

وجوب (، فنحن نحكم في ھذه القضیة بأن التالي ) الصالة واجبة علیھفزید  

  .فإذا وجد المقدم وجد التالي ) بلوغ زید(متعلق بوجود المقدم ) الصالة على زید

الحكم في القضیة حكماً سلبیاً أي نفیاً ، فتكون القضیة إذا كان ) سالبة(ـــ قضیة 

منفیة ، ففي القضیة الحملیة إذا كان الحكم فیھا ھو نفي المحمول عن الموضوع 

، ففي ھذه القضیة نحن ننفي ) خالد لیس بغائب: (فھذه قضیة حملیة سالبة نحو



 ~113 ~ 
 

لھذا یقال أي نسلب الغیاب عن خالد ، و) خالد(عن الموضوع ) الغیاب(المحمول 

  .لھا حملیة سالبة

وفي القضیة الشرطیة إذا كان الحكم فیھا ھو نفي تعلق التالي بالمقدم ، فھذه 

  : قضیة شرطیة سالبة نحو 

فإننا في ھذه القضیة ننفي أن یكون ) إنھ متدینفكان اإلنسان ملتحٍ   كلمالیس ( 

فقد یتحقق ) تحٍ اإلنسان مل(متعلق ومتوقف على المقدم ) اإلنسان متدین(التالي 

المقدم بأن یكون اإلنسان ذو لحیة وال یتحقق التالي أي ال یكون ذلك اإلنسان 

  .ملتزم بتعالیم الدین

  

  القضیة                                                    

  شرطیة                                                      حملیة                     

  سالبة                                  موجبة                سالبة              موجبة                 

  

                                                                 :تقسیمات القضیة الحملیة

سیم ، وقد قسم المناطقة القضیة الحملیة بعدة تقسیمات باعتبار أسس مختلفة للتق

  :ذكر المصنف رحمھ هللا تعالى تقسیمین

  :   التقسیم األول للحملیة

وھو تقسیم القضیة الحملیة سواء كانت حملیة موجبة أو حملیة سالبة باعتبار 

  :نوع موضوعھا والحكم المتوجھ إلیھ إلى أربعة أقسام ھي

ً جزئی :الشخصیة – ١ اً وھي القضیة الحملیة التي یكون موضوعھا مفھوما

فالبصرة مفھوم جزئي ال ینطبق إال على )  میناء العراق البصرة(: حقیقیاً ، مثل
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صاحب  زرارة ابن أعین: (ھذه المدینة المعروفة في جنوب العراق ، أو قولنا

فإن زرارة جزئي حقیقي ال ینطبق على غیر ھذا ) اإلمام الصادق علیھ السالم

ألن ) شخصیة(بأنھا قضیة الشخص المعروف ، ولھذا یعبر عن ھذه القضیة 

موضوعھا شخص معین أي جزئي حقیقي ، وھذا ھو المقصود من الشخص 

ولیس المقصود منھ المعنى اللغوي أي اإلنسان بل كل جزئي حقیقي ھو شخص 

.  

وھي القضیة الحملیة التي یكون موضوعھا مفھوماً كلیاً ، وكان : الطبیعیة – ٢

، فإن ) اإلنسان  نوع( :نحو ١ضوعالحكم فیھا متوجھ إلى نفس مفھوم المو

مفھوم كلي ألنھ یقبل االنطباق على أكثر من ) اإلنسان(موضوع ھذه القضیة 

مصداق واحد ، والحكم فیھا متوجھ إلى مفھوم اإلنسان ؛ ألننا نحكم على اإلنسان 

الخ ألنھم ...بأنھ نوع وھذا الحكم ال ینطبق على مصادیق اإلنسان زید وسعاد 

ة والنوع ال ینطبق إال على المفاھیم الكلیة ، إذن الحكم في ھذه جزئیات حقیقی

القضیة متوجھ إلى مفھوم الموضوع أي مفھوم اإلنسان ، ألنھ ھو المفھوم الكلي 

  .الذي یوصف بأنھ نوع 

                                                           
١
  : إن موضوع القضیة الحملیة نالحظھ من جانبین : بیان ذلك  

كم علیھ من ھذا الجانب فعندما ــ تارة نالحظھ بما ھو مفھوم أي بما ھو صورة ذھنیة موجودة في الذھن ونح
) الكلیة(بما ھو مفھوم موجود في الذھن ، ف) اإلنسان(فإننا نحكم على الموضوع ) اإلنسان كلي: ( نقول مثالً 

ھذا وصف ال یتصف بھ اإلنسان في الواقع الخارجي ؛ ألن الموجود في الخارج ھو مصادیق اإلنسان أي أفراد 
الكلي ھو المفھوم الذي (لخ وھؤالء لیسوا كلیات بل ھم جزئیات حقیقیة ، ألن إ...حسن وسعید و زینب: اإلنسان 

والمفاھیم لیس لھا وجود في الخارج بل وجودھا في الذھن ، إذن ) یقبل االنطباق على أكثر من مصداق واحد 
اإلنسان بأنھ مفھوم اإلنسان كلي ، فإننا في الحقیقة نحكم على مفھوم : عندما نحكم على اإلنسان بأنھ كلي في قولنا

   .من المفاھیم الكلیة
ــ وتارة نالحظ موضوع القضیة الحملیة من حیث أفراده أي مصادیقھ ، فحكمنا ال یكون على مفھوم الموضوع 

فمن الواضح أن مفھوم ) اإلنسان   یأكل ویشرب: (بل یكون حكمنا على مصادیق الموضوع كما في قولنا
جودة في الذھن لإلنسان ال تأكل وال تشرب ، بل الذي یأكل ویشرب ھم اإلنسان أي الصورة الذھنیة المو

اإلنسان  : ( الخ ھم من یفعلون ذلك ، فیكون حكمنا في قضیة ...مصادیق اإلنسان أي حسن و سعید و زینب 
  .ھو الحكم على مصادیق الموضوع ولیس على مفھوم الموضوع) یأكل ویشرب

لحملیة تارة یحكم علیھ بما ھو مفھوم موجود في الذھن فیقال لھذه إذن تلخص مما سبق أن موضوع القضیة ا
قضیة : قضیة طبیعیة ، وتارة أخرى یحكم على أفراده الموجودین في الخارج فیقال لھذه القضیة : القضیة 

  .   محصورة أو مھملة كما سیأتي تفصیلھ 
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فإن موضوع ھذه القضیة ھو مفھوم ) الضاحك  لیس بجنس: ( وھكذا لو قلنا  

حد ، و الحكم في ھذه القضیة متوجھ كلي ألنھ ینطبق على أكثر من مصداق وا

إلى مفھوم الموضوع أي إلى مفھوم الضاحك ؛ ألن مفھوم الضاحك قد یشتبھ 

أي مفھوم الضاحك لیس ) الضاحك لیس بجنس: (الشخص بأنھ جنس فیقال لھ

 ً   . جنسا

ً والحكم فیھا یكون  ً كلیا وھذه القضیة الحملیة التي یكون موضوعھا مفھوما

قضیة طبیعیة ؛ ألن الحكم فیھا على نفس : لموضوع یقال لھا متوجھ إلى مفھوم ا

  .طبیعة الموضوع أي حقیقتھ وصورتھ الذھنیة

ً كلیاً والحكم : المھملة – ٣ وھي القضیة الحملیة التي یكون موضوعھا مفھوما

فیھا متوجھ إلى مصادیق الموضوع ولكن لم یبین فیھا كمیة أفراد الموضوع 

جمیع أفراد الموضوع أم بعض أفراد الموضوع ؟ لم  الذین شملھم الحكم ھل ھم

فإن موضوع ھذه القضیة ) اإلنسان  لفي خسر:(یبین ذلك ، نحو قولھ تعالى

مفھوم كلي ، والحكم فیھا موجھ إلى مصادیق ذلك الكلي ؛ إذ من ) اإلنسان(

ال یصیبھ الخسر بل مصادیق ) الصورة الذھنیة لإلنسان (الواضح أن مفھوم اإلنسان 

الخ ھم الذین یمكن أن یصیبھم الخسران ، ثم إن ھذه ...زید ، حسن ، : إلنسانا

أم ) اإلنسان(یشمل جمیع أفراد الموضوع) الخسران(القضیة لم تبین لنا أن الحكم 

أنھ یشمل بعض األفراد ، فقد أٌھِمَل ذكر ھذا الجانب في القضیة ولھذا تسمى ھذه 

.                                    .             القضیة بالقضیة المھملة

، فھل أن جمیع المؤمنین ال یكذبون ؟ أم )المؤمن   ال یكذب: (ومثلھا قولنا 

بعض المؤمنین ال یكذبون؟ ، فالقضیة أھملت بیان ھذا الشيء لذا فھي قضیة 

  .مھملة

ً :المحصورة – ٤ كلیاً والحكم  وھي القضیة الحملیة التي یكون موضوعھا مفھوما

فیھا على مصادیق الموضوع وقد بین فیھا كمیة أفراد الموضوع الذین یشملھم 

، فإن موضوع ھذه ) كل نبي   مبعوث من قبل هللا تعالى: ( الحكم ، نحو قولنا

مفھوم كلي ألنھ ینطبق على أكثر من مصداق واحد ، والحكم في ) نبي(القضیة 
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ضوع ولیس إلى مفھوم الموضوع ؛ إذ من ھذه القضیة متوجھ إلى مصادیق المو

نوح وإبراھیم وموسى علیھم السالم ھم من : الواضح أن مصادیق النبي مثل

، ثم إن ھذه ) أي الصورة الذھنیة للنبي(إلى البشر وال یبعث مفھوم النبي  هلالج لجیبعثھم هللا 

القضیة قد بینت كمیة مصادیق الموضوع الذین یشملھم الحكم ، فذكرت أن جمیع 

، فقد حصرت ھذه  هلالج لجراد الموضوع أي جمیع األنبیاء مبعوثون من قبل هللا أف

: القضیة أفراد الموضوع الذین یشملھم الحكم ولم تھمل بیان ذلك ولذا یقال لھا 

  .أنھا قضیة محصورة أي قضیة مبیٌن فیھا كمیة األفراد الذین یشملھم الحكم

القضیة مفھوم كلي وقد  فإن موضوع ھذه) بعض الطالب  فقراء: ( وكذلك قولنا

حكم فیھا على مصادیق الموضوع وبین كمیة أفراد الموضوع الذین یشملھم 

  .الحكم وھم بعض األفراد ولیس جمیع األفراد ؛ ولھذا فھي قضیة محصورة

  :  تقسیم القضیة المحصورة

  :تنقسم القضیة المحصورة إلى قسمین

جمیع أفراد الموضوع لامالً وھي القضیة التي یكون الحكم فیھا ش :الكلیة  – ١

:                                                                                                            مثل

ــ  كل نفس ذائقة الموت                                                                        

  عــ  الشيء من الكسل  بناف

ً إفال یجابیاً بثبوت الموت لجمیع أفراد النفس ، حكم في القضیة األولى كان حكما

قضیة موجبة كلیة ، فإنھا موجبة ألن الحكم فیھا : ولھذا یقال لھذه القضیة 

وھي كلیة ألن الحكم ) كما تقدم في مبحث تقسیم القضیة الحملیة إلى موجبة وسالبة(ایجابي إثباتي 

  .القضیة الموجبة ١سور: یقال لھ ) كل(د الموضوع ، ولفظ فیھا یشمل جمیع أفرا

                                                           
١
أي ھل أن القضیة ( ویبین كیفھا ) نھا جزئیةأي ھل أن القضیة كلیة أم أ( سور القضیة ھو لفظ یبین كم القضیة  

، ) الشيء ، ال واحد: (، سور السالبة الكلیة) كل ، جمیع ، كافة: (، سور الموجبة الكلیة ) موجبة أم أنھا سالبة
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ً بنفي النفع عن جمیع أفراد  ً سلبیا أما في القضیة الثانیة فالحكم فیھا كان حكما

قضیة سالبة كلیة ، فإنھا سالبة ألن الحكم فیھا : الكسل ، ولھذا یقال لھذه القضیة 

ن الحكم فیھا یشمل ھو بنفي المحمول عن الموضوع كما تقدم ، وھي كلیة أل

سور القضیة السالبة ) ال شيء(، ویقال للفظ ) الكسل( جمیع أفراد الموضوع

  .الكلیة

وھي القضیة التي یكون الحكم فیھا یشمل بعض أفراد الموضوع : الجزئیة – ٢

    :                                                                                  ، نحو قولنا

ــ  بعض المدارس   دینیة                                                                       

  ــ  بعض الطالب   لیسوا بمجتھدین

بأنھا دینیة ، فھي ) المدارس(فالقضیة األولى تحكم على بعض أفراد الموضوع 

قضیة :  ھا تثبت الحكم لبعض أفراد الموضوع ولیس لجمیعھم ، ولذا یقال ل

موجبة جزئیة ، فھي موجبة ألن الحكم فیھا ثبوتي ، وھي جزئیة ألن الحكم فیھا 

یشمل بعض األفراد ولیس كل األفراد أي إن الحكم یشمل جزء من أفراد 

سور القضیة الموجبة : في ھذه القضیة ) بعض(الموضوع ، ویقال للفظ 

  .الجزئیة

اد الطالب بعدم االجتھاد ، ولذا یقال أما القضیة الثانیة فھي تحكم على بعض أفر

لھا سالبة جزئیة ، فھي سالبة ألن الحكم فیھا ھو نفي المحمول عن الموضوع ، 

وھي جزئیة ألن الحكم لم یشمل جمیع أفراد الموضوع بل بعضھم ، ویقال 

  .سور القضیة السالبة الجزئیة) : لیس..... بعض( لصیغة 

  

  

                                                                                                                                           
لیس ن لیس ....لیس بعض ، بعض: (، سور السالبة الجزئیة ) بعض ، كثیر ، قلیل: (سور الموجبة الجزئیة 

 .لفاظ المعبرة عن سور القضیة الحملیة وسوف نذكر سور القضیة الشرطیة عند ذكر أقسامھا، ھذه ھي األ) كل
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  القضیة الحملیة                              

  إما أن یكون موضوعھا جزئي حقیقي            أو یكون موضوعھا كلیاً       

.                                                                    أو الحكم فیھا على   إما أن الحكم فیھا على                      قضیة شخصیة                

  مصادیق الموضوع   مفھوم الموضوع                                                    .        

.                      ال یبین فیھا كمیة         إما أن یبین فیھا كمیة             قضیة طبیعیة                                                  

  األفراد المشمولین بالحكم          األفراد المشمولین بالحكم                                           .                          

                                      .مھملةالحكم یشمل                         الحكم یشمل                                                               

  بعض أفراد الموضوع    جمیع أفراد الموضوع               .                                        

  كلیة                                  جزئیة                                                        

 یھتم بالقضایا الشخصیة وال والمنطقي إنما یھتم بالقضایا المحصورة فقط ، فال

بالقضایا الطبیعیة ، أما القضیة المھملة فإنھ یعاملھا معاملة القضیة المحصورة 

  .الجزئیة

وعندما نالحظ أن كل من القضیة الموجبة والقضیة السالبة إما أن تكون كلیة أو 

تكون جزئیة ، فسوف تكون القضایا المحصورة التي یھتم بھا المنطقي 

  :في أبحاثھ أربع ھيویالحظھا 

  السالبة الكلیة       – ٢الموجبة الكلیة                     – ١          

  السالبة الجزئیة – ٤الموجبة الجزئیة                 – ٣          

  

  القضیة                                

  موجبة                              سالبة             

  كلیة            جزئیة              كلیة            جزئیة     
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  :التقسیم الثاني للقضیة الحملیة

ھذا تقسیم مختص بالقضیة الحملیة الموجبة فال یشمل القضیة الحملیة السالبة ، 

إلى وھو تقسیم الحملیة الموجبة على أساس موقع وجود موضوعھا ، فتقسم 

  :ثالثة أقسام ھي

وھي القضیة الحملیة الموجبة التي یكون موقع وجود موضوعھا  :الذھنیة – ١

  . الذھن فقط

البد أن تكون موجودة في الذھن ، وإال فال یمكن الحكم نحكم علیھا كل قضیة 

بمعنى  )التصدیق فرع التصور(علیھا باإلیجاب أو السلب ، فقد ذكرنا سابقاً أن 

صور القضیة ال یمكنك الحكم علیھا ، وتصورھا بمعنى انطباعھا أنك إذا لم تت

في  اً موجود موضوعھا كونیفي الذھن ؛ إذن البد في كل قضیة نحكم علیھا أن 

في الذھن موضوعاتھا الذھن قبل الحكم علیھا ، ولكن بعض القضایا توجد 

ذه في الذھن فقط ، وھموضوعھا والواقع الخارجي أیضاً وبعضھا اآلخر یوجد 

في الذھن فقط یعبر عنھا المناطقة القضایا  موضوعاتھا القضایا التي توجد

                :الذھنیة مثل

یستحیل أن یوجد في الواقع ) شریك الباري(، فإن ) شریك الباري    مستحیل(

الخارجي ، وھذا ما ثبت في علم الفلسفة والعقائد وأقیمت علیھ البراھین في 

حیث إننا حكمنا على شریك الباري باستحالة الوجود في  ھذین العلمین ، ولكن

وھو الموجود الذي یكون ( الخارج فالبد أن نكون قد تصورنا مفھوم شریك الباري 

ھذا المفھوم ) واجب الوجود مثل هللا تعالى والذي یشارك هللا تعالى في خلق العالم وتدبیر شؤونھ

نھ یستحیل وجوده في الواقع البد أن نكون قد تصورناه ، ثم حكمنا علیھ بأ

الخارجي ، فمفھوم شریك الباري یتصوره الذھن فھو موجود في الذھن وال 

  .قضیة ذھنیة) شریك الباري مستحیل(یتعداه إلى الواقع الخارجي ، لذا فقضیة 
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وھي القضیة الحملیة الموجبة التي یكون موقع وجود : الخارجیة – ٢

، ویكون الحكم فیھا موجھ إلى أفراد  موضوعھا الخارج باإلضافة إلى الذھن

الموضوع الموجودین فعالً في الخارج ، أي الحكم فیھا على مجموعة محددة 

كل طالب یحضر الدرس : (معینة من األفراد ال یتجاوزھا لغیرھم ، مثل أن یقول

  )   غداً 

من ) طالب(فالمتكلم لم یقصد طلب تحضیر الدرس من كل ما یصدق علیھ 

خرین ، بل وجھ كالمھ لمجموعة معینة من الطالب الموجودین في األولین و اآل

) أوالد زید  مجتھدون : ( وھكذا لو قلنا. الصف وطلب منھم تحضیر الدرس غداً 

،  فإننا إنما حكمنا على أوالد زید الموجودین باالجتھاد فال یشمل الحكم أوالد 

  .یا الخارجیةزید الذین لم یولدوا بعدُ ، فتكون ھذه القضیة من القضا

وھي القضیة الحملیة الموجبة التي یكون موقع وجود موضوعھا  :الحقیقیة – ٣

ھو الخارج ، والحكم فیھا موجھ إلى أفراد الموضوع الموجودین فعالً اآلن 

والذین سیوجدون في المستقبل ، وسواء كان للموضوع أفراد موجودین اآلن 

وضوع أفراد موجودین اآلن بل وأفراد سیوجدون في المستقبل أو لم یكن للم

جمیع أفراده سیوجدون في المستقبل فھذه القضایا تكون حقیقیة ، إذ الحكم في 

ھذه القضیا ثابت لكل فرد ینطبق علیھ الموضوع في أي زمان وجد ذلك الفرد ، 

  :مثالھا

الكل أكبر من (، ) كل بالغ عاقل  تجب علیھ الصالة( ، ) كل إنسان متنفس( ــ  

، فإننا نجد أن الحكم في ھذه ) فھو كافر هلالج لجكل من یجحد وجود هللا( ، ) الجزء

ما سیوجد القضایا موجھ إلى أفراد ھذه القضایا ال للموجود منھم فقط بل حتى 

حكام الشرعیة والقوانین الوضعیة والقوانین العلمیة ھي في المستقبل ، وھكذا األ

  .من نوع القضایا الحقیقیة
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            موضوع القضیة                              

  في الذھن فقط                          موجود في الذھن والخارج موجود          

                  .       الموضوع الحكم فیھا على أفراد           الحكم فیھا على أفراد                         قضیة ذھنیة             

  الموضوع الموجودین فقط           الموجودین واللذین سیوجدون في المستقبل                                                . 

  قضیة خارجیة                           قضیة حقیقیة                                              

  

أقسام القضیة الشرطیة  

  :على أساس نوع النسبة بین طرفیھا إلى قسمین  یةتنقسم القضیة الشرط

  القضیة الشرطیة المنفصلة – ٢القضیة الشرطیة المتصلة       – ١

  

  :القضیة الشرطیة المتصلة

  ) لنھار موجود اف  أشرقت الشمس إذا:  (فعندما نقول 

  :نجد أن لدینا قضیتین

  ) أشرقت الشمس: (ــ القضیة األولى قضیة حملیة ھي

  )النھار موجود: (ضیة الثانیة قضیة حملیة أیضاً ھيــ والق

وقد حكمنا بوجود نسبة بین ھاتین القضیتین وھي نسبة التعلق ، فإننا نحكم بأن 

القضیة الثانیة متعلقة ومتوقف وجودھا على وجود القضیة األولى ، فالنھار 

  .یوجد متى وجد شروق الشمس 
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قق القضیة الثانیة فعند تحقق الشرط إن القضیة األولى شرط لتح: وبعبارة ثانیة 

، فھناك اتصال وترابط بین ) القضیة الثانیة(یتحقق المشروط ) القضیة األولى(

القضیتین ، ولھذا سمي ھذا النوع من القضایا بالقضایا الشرطیة المتصلة 

  .الموجبة

بوجود نسبة تعلق بین : إذن فالقضیة الشرطیة المتصلة الموجبة تخبرنا  

الشمس : ، وال تخبرنا بتحقق القضیتین ، فھذه القضیة ال تخبرنا بأن القضیتین

وجود النھار متعلق : أن النھار اآلن موجود ، بل تخبرنا بأن: اآلن مشرقة ، أو

بشروق الشمس ، ولھذا لو قال ھذه القضیة شخص أثناء اللیل لقلنا لھ أنت 

شمس اآلن و لم یخبرنا أنت صادق ؛ ألنھ لم یخبرنا بشروق ال: صادق ، فقولنا لھ

بوجود النھار اآلن بل أخبرنا بتعلق أحدھما باآلخر ، وحیث أن ھذا التعلق 

موجود فعالً في الواقع فإننا نقول لھ أنت صادق ، ولو لم یكن ھذا التعلق بین 

  .أنت كاذب : طرفیھا موجوداً في الواقع لقلنا لھ

  

م وجود نسبة التعلق بین وكذلك القضیة التي تتألف من قضیتین و تخبرنا بعد

  :القضیتین فإنھا قضیة شرطیة متصلة سالبة كما في قولنا

  )قد حان وقت الدرسفدق الجرس  كلمالیس (            

  :ففي ھذه القضیة لدینا قضیتان 

  . دق  لجرسا: ـــ القضیة األولى 

  . حان وقتھ  الدرس: ـــ القضیة الثانیة 

طیة المتصلة السالبة بعدم وجود تعلق بین ولكننا نحكم في ھذه القضیة الشر

ھاتین القضیتین ، فقد یدق الجرس ولم یكن وقت الدرس قد حان بعدُ بسبب 
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ً شرطیة متصلة ولكن الحكم  وجود عطل مثالً في الجرس ، فھذه القضیة أیضا

  .فیھا حكم سلبي أي عدم وجود نسبة التعلق بین القضیتین 

ا شرطیة متصلة ھي القضیة المتصلة والقضیة التي تستحق أن یطلق علیھ

الموجبة التي تخبرنا بوجود نسبة التعلق بین طرفیھا ؛ ألن الطرف األول 

ً للطرف الثاني ) القضیة األولى( ، فاالتصال ) القضیة الثانیة( یكون شرطا

  .والترابط موجود بین طرفیھا فتسمى شرطیة متصلة

دم وجود نسبة التعلق بین طرفیھا بینما القضیة المتصلة السالبة التي تخبرنا بع

أي لیس الطرف األول فیھا شرطاً لحصول الطرف الثاني ، فھذه القضیة یحكم 

) متصلة(فیھا بعدم وجود االتصال والترابط بین طرفیھا ، ولكنھم أطلقوا علیھا 

  .١أیضاً من باب مشابھتھا للمتصلة الموجبة في تألیفھا

  :تقسیم القضیة الشرطیة المتصلة

سم القضیة الشرطیة المتصلة على أساس نوع االتصال بین طرفیھا إلى تنق

  :قسمین ھما

تالزم ) المقدم والتالي(وھي القضیة التي بین طرفیھا  :المتصلة اللزومیة – ١

  . حقیقي

فالحكم في المتصلة اللزومیة ینشأ من عالقة واقعیة بین طرفیھا كما لو كان 

    :نحو) المسبب(إذا وجدت وجد المعلول ) السبب(للتالي ، فالعلة ) سبب(المقدم علة 

  ). تبخر الماء(علة للتالي ) سخن الماء(، فالمقدم ) إذا سخن الماء فإنھ یتبخر( 

                                                           
١
یعلمھ ، وسور  هلالج لجمھما تخفي من خلقك فإن هللا : نحو ) كلما ، مھما : (سور الشرطیة المتصلة الموجبة الكلیة  

وسور المتصلة . ن مریضاً كان یسعللیس أبداً إذا كان اإلنسا: نحو ) لیس كلما ، لیس أبداً : (المتصلة السالبة ھو
قد یكون إذا كان اإلنسان غنیاً فإنھ سعید ، وسور المتصلة السالبة الجزئیة : نحو ) قد یكون( الموجبة الجزئیة ھو 

  .  قد ال یكون إذا كان اإلنسان فقیراً فإنھ تعیس: نحو ) قد ال یكون: (ھو
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البد ) المقدم(وكذلك لو كان المقدم معلوالً وكان التالي علة لھ ، فإذا وجد المعلول 

إذا : (من دون علة نحو موجودة ، الستحالة وجود المعلول ) التالي(أن تكون العلة 

  )تبخر الماء فإنھ ساخن

اتصال ) المقدم والتالي(وھي القضیة التي لیس بین طرفیھا  :المتصلة االتفاقیة – ٢

حقیقي ، وإنما كان االتصال بین طرفیھا من باب االتفاق والمصادفة  بسبب 

یقي تكرر تحقق التالي مثالً عند تحقق المقدم من دون أن یكون ھناك ترابط حق

  :واقعي بین طرفیھا نحو

فلیس ھناك ترابط ) إن زكي یتأخر قلیالً عن دخول الصففدق الجرس   كلما(

، إذ لیس أحدھما علة لآلخر ) تأخر زكي(وبین التالي ) دق الجرس(واقعي بین المقدم 

  .وإنما حصل ذلك من باب االتفاق لعدة مرات

  .ومیة دون القضایا االتفاقیةوالقضایا التي یھتم بھا المنطقي ھي القضایا اللز

  

  :القضیة الشرطیة المنفصلة

أو بنفي ) المقدم والتالي(وھي القضیة التي یحكم فیھا باالنفصال بین طرفیھا 

  .١االنفصال بینھما

إن نوع النسبة في ھذه القضیة ھي نسبة االنفصال بین المقدم والتالي في 

لة السالبة وھذا ھو الفرق المنفصلة الموجبة ونفي نسبة االنفصال في المنفص

  . بینھا وبین الشرطیة المتصلة حیث كانت النسبة فیھا ھي نسبة االتصال

                                                           
١
لى الشرط لمشابھتھا للمتصلة التي تحتوي على الشرط سمیت القضیة المنفصلة شرطیة رغم عدم احتوائھا ع 

  ).المقدم والتالي(بالتركیب أي التركیب بین قضیتین 
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فنحن عندما نردد العدد ) العدد إما أن یكون فرداً أو یكون زوجاً : ( ففي قولنا 

بین كونھ زوجا وبین كونھ فرداً فإننا نحكم باالنفصال بین طرفي ھذه القضیة 

فال یوجد لدینا عدد واحد ینطبق علیھ أنھ ) العدد فرد ( ، ) العدد زوج : ( وھما

ً ؛ إذن فالقضیة الشرطیة المنفصلة الموجبة تخبر باالنفصال  فرد وأنھ زوج معا

  .بین طرفیھا وعدم اجتماعھما في مصداق واحد

بینما القضیة المنفصلة السالبة فإنھا تخبرنا بعدم وجود نسبة االنفصال بین 

فإن طرفي ھذه ) لیس اإلنسان إما أن یكون كاتباً أو شاعراً : (ا طرفیھا نحو قولن

یمكن أن یلتقیان في شخص واحد ھو ) اإلنسان شاعر(، ) اإلنسان كاتب(القضیة 

  .١كاتب وھو شاعر في نفس الوقت

  

  : التقسیم األول للشرطیة المنفصلة

  :ین ھماتنقسم الشرطیة المنفصلة على أساس نوع االنفصال بین طرفیھا إلى قسم

وھي القضیة المنفصلة التي بین مقدمھا وتالیھا تناف وعناد حقیقي ،  :العنادیة

بحیث إذا تحقق أحدھما ینتفي اآلخر، ویحصل ھذا النوع من التنافي إذا كان 

ً إما أن یكون : (المقدم والتالي متقابالن سواء كان الطرفان متناقضین نحو دائما

ً للحق أو غیر مصیب ) اإلنسان مصیب للحق: (فالقضیتان) لھ اإلنسان مصیبا

قضیتان متناقضتان متنافیتان فال یمكن أن ) اإلنسان غیر مصیب للحق(و

دائماً إما أن یكون الثوب أبیض : (یجتمعان ، وكذا لو كان بین طرفیھا تضاد نحو

  .   ، ونحوھا من أقسام التقابل) أو یكون الثوب أبیض

                                                           
١

ً : (سور المنفصلة الموجبة الكلیة ھو  دائماً إما أن یكون اإلنسان عالم أو جاھل في مسألة ما ، سور : نحو ) دائما
لیس أبداً إما أن یكون االسم مرفوعاً أو یكون منصوباً : نحو  )لیس أبداً ، لیس البتة : (المنفصلة السالبة الكلیة ھو

قد یكون إما أن یكون الشخص كاتباً أو شاعراً ، سور : نحو ) قد یكون: (، سور المنفصلة الموجبة الجزئیة ھو
  .  قد ال یكون إما أن یكون الجو حاراً أو بارداً : نحو ) قد ال یكون: (المنفصلة السالبة الجزئیة ھو
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مقدمھا وتالیھا تناف غیر حقیقي ، بل بینھما وھي القضیة التي بین  :اإلتفاقیة

تناف إتفاقي ، فطرفاھا یمكن أن یجتمعا ویمكن أن یرتفعا في القضیة الموجبة ، 

ً أو دمحماً : ( نحو : فالطرفان ) إما أن یكون المدرس الذي في الصف األول علیا

یمكن أن یجتمعا فیكون ) المدرس في الصف دمحم(، ) المدرس في الصف علي(

من علي ودمحم في الصف كما لو قاما بدرس مشترك ، ویمكن أن یرتفعا بأن  كل

یكون في الصف المدرس سعید ، فإمكان اجتماعھما وارتفاعھما یكشف عن عدم 

وجود تنافي حقیقي بینھما ال من جھة االجتماع وال من جھة االرتفاع ، فیكون 

مصادفة عدم دخول  التنافي الصوري في ھذه القضیة غیر حقیقي وإنما نشأ من

  .مدرس آخر للصف غیر ھذین المدرسین

    

  القضیة الشرطیة                                     

  إذا حكم باالتصال بین طرفیھا                   إذا حكم باالنفصال بین طرفیھا                    

  منفصلة                       متصلة                                              

  صال حقیقي                  غیر حقیقيغیر حقیقي    االنف              االتصال حقیقي                

  لزومیة                            اتفاقیة            عنادیة                          اتفاقیة                  

  

  :ني للشرطیة المنفصلةالتقسیم الثا

أي صدقھما ) المقدم والتالي(تنقسم المنفصلة على أساس استحالة اجتماع طرفیھا 

ً على شيء واحد ، واستحالة ارتفاع طرفیھا  ً على (معا أي عدم صدقھما معا

  :وإمكان اجتماعھما وإمكان ارتفاعھما إلى ستة أقسام ھي) شيء واحد
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   :الحقیقیة الموجبة – ١

المنفصلة التي حكم فیھا باستحالة اجتماع طرفیھا واستحالة  وھي القضیة

  .ارتفاعھما

  )العدد الصحیح إما أن یكون زوجاً أو یكون فرداً (   :١ لامث 

  :فأطراف ھذه القضیة ھما

  )العدد الصحیح فرد (   - ٢)     العدد الصحیح زوج (  – ١

اك عدد صحیح واحد ــ فیستحیل اجتماع طرفیھا بمعنى أنھ یستحیل أن یكون ھن

ینطبق علیھ أنھ زوج و أنھ فرد معاً ، ألن العدد إما أن یقبل القسمة على اثنین 

بدون باقي فھو زوج أو ال یقبل فھو فرد ، وال یمكن أن یكون ھناك عدد یقبل 

  .وال یقبل القسمة على اثنین بدون باقي ألنھ اجتماع للنقیضین وھو محال

عنى أنھ یستحیل أن یكون ھناك عدد ال ینطبق علیھ ــ ویستحیل ارتفاع طرفیھا بم

أنھ زوج وال ینطبق علیھ أنھ فرد ، بل كل عدد صحیح البد أن ینطبق علیھ أحد 

ً  لزم ارتفاع النقیضین وھو محال أالوصفین وإال   .یضا

  )إما أن یكون اإلنسان أعمى أو بصیر (   :٢مثال

  :الحقیقیة السالبة – ٢

ة ، فھي القضیة المنفصلة التي حكم فیھا بإمكان وھي عكس الحقیقیة الموجب

  اجتماع طرفیھا وإمكان ارتفاعھما 

  )      لیس الحیوان إما أن یكون ناطقاً أو یكون قابالً للتعلیم (  :١ لامث

  )الحیوان قبل للتعلیم( – ٢)    الحیوان ناطق( - ١: فطرفاھا ھما
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ناطق وقابل للتعلیم فیصدق  ـــ فیمكن اجتماع طرفیھا في اإلنسان ألنھ حیوان 

  .علیھ الطرفان

ـــ ویمكن أن یرتفعان في باقي الحیوانات غیر اإلنسان كالفرس و الطائر 

  .وغیرھا إذ ال یصدق علیھا أنھا ناطق وال یصدق علیھا أنھا قابلة للتعلیم

  )لیس البتة إما أن یكون الكتاب نافعاً أو یكون في علم المنطق(  :٢مثال

لكتاب من كتب المنطق  العفقد یجتمعان  نافعة ، وقد یرتفعان عندما ندما یكون ا

                                                                                                                             . یكون الكتاب من الكتب غیر النافعة في غیر علم المنطق

  :مانعة الجمع الموجبة – ٣

صلة التي حكم فیھا باستحالة اجتماع طرفیھا وإمكان وھي القضیة المنف

ومن فتشبھ الحقیقیة الموجبة من جھة واحدة وھي استحالة االجتماع . ارتفاعھما

  ھنا سمیت مانعة جمع ، 

  )إما أن یكون الجسم أبیضاً أو یكون أسوداً (   : ١مثال 

  )الجسم أسود (  – ٢)     الجسم أبیض (  – ١: طرفاھا ھما

یمكن اجتماع طرفیھا الستحالة أن یصدق على الجسم أنھ أبیض وأنھ أسود  ــ فال

في آن واحد ، نعم یمكن أن یكون الجسم أبیض اآلن وبعد ساعة أصبغھ بالصبغ 

األسود فیكون أسوداً ، ولكن ھذا خارج محل الكالم فنحن نقول أنھ في وقت 

یمكن ذلك ،  واحد ھل یمكن أن یكون الجسم ھو أبیض وھو أسود معاً؟ ال 

  . فاألسود واألبیض ضدان ال یجتمعان على شيء واحد في آن واحد

ــ ولكن یمكن أن یرتفعا كما لو كان الجسم أخضراً فھو ال یصدق علیھ أنھ أبیض 

  .، وال یصدق علیھ أنھ أسود

  )إما أن یكون الطالب ناجحاً أو راسباً (   :٢مثال
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 ً وراسباً في الوقت نفسھ ، ویمكن أن  فیستحیل أن یجتمعا فال یكون الطالب ناجحا

  .یرتفعا في الطالب المكمل فلیس ھو بناجح وال براسب

  :مانعة الجمع السالبة – ٤

وھي عكس مانعة الجمع الموجبة ، فھي القضیة المنفصلة التي حكم فیھا بإمكان 

  ، اجتماع طرفیھا واستحالة ارتفاعھما 

  ) ض أو غیر أسود لیس إما أن یكون الجسم غیر أبی(   : ١مثال

  )الجسم غیر أسود (   - ٢)     الجسم غیر أبیض ( – ١:  فطرفاھا

ـــ طرفاھا یمكن أن یجتمعا ، كما لو كان الجسم أخضر ، فالجسم األخضر 

ینطبق علیھ أنھ جسم غیر أبیض ، وكذلك الجسم األخضر ینطبق علیھ أنھ جسم 

  .غیر أسود 

رفع الطرف األول معناه رفع وصف  ن فاھا یستحیل أن یرتفعا وذلك ألــ وطر

عن الجسم وھذا معناه إثبات أنھ أبیض ؛ ألن نفي النفي إثبات ، ) غیر األبیض(

  : فرفع الطرف األول یكون ھكذا

  )  الجسم أبیض(أن : وھذا معناه )  غیر غیر أبیض: الجسم(

  عن الجسم) غیر األسود ( وكذلك رفع الطرف الثاني معناه رفع وصف 

  :عني إثبات وصف السواد للجسم ، ألن رفع الطرف الثاني ھكذاوھذا ی

)                                                   الجسم أسود(أن : ومعنى ھذا ) غیر غیر أسود: الجسم( 

إذن رفع الطرفین یؤدي إلى كون الجسم أبیض وأسود في آن واحد وھذا محال 

  .ألنھما ضدان

  )إما أن یكون صاھالً أو یكون أسوداً  لیس الفرس(   :٢مثال
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فطرفاھا یمكن أن یجتمعا في الفرس األسود فھو صاھل وھو فرس ، وال یمكن 

  .أن یرتفعا فال یكون الفرس صاھالً وال أسوداً 

  :مانعة الخلو الموجبة – ٥

جتماع طرفیھا واستحالة وھي القضیة المنفصلة التي یحكم فیھا بإمكان ا

  .ارتفاعھما

  )الجسم إما أن یكون غیر أبیض أو غیر أسود (  : ١لامث

ــ فھذه القضیة یمكن أن یجتمع طرفاھا كما لو كان الجسم أحمر فینطبق علیھ أنھ 

  .غیر أبیض وأنھ غیر أسود في آن واحد

معناه الجسم أبیض و ) غیر األبیض(ــ ویستحیل أن یرتفع طرفاھا ؛ ألن رفع 

غیر (و) غیر األبیض(، فیلزم من رفع معناه الجسم أسود ) غیر األسود(رفع 

  .عن الجسم أن یكون الجسم أسود وأبیض في آن واحد وھو محال) األسود

  )اإلنسان إما أن یكون ناطقاً أو یكون شاعراً (  : ٢مثال

فطرفاھا یمكن أن یجتمعا في اإلنسان الشاعر ، و یستحیل أن یرتفعا ، فال یمكن 

  .شاعر و كذلك ال ینطبق علیھ أنھ ناطق أن یكون ھناك إنسان ال ینطبق علیھ

  :مانعة الخلو السالبة – ٦

وھي عكس مانعة الخلو الموجبة ، فھي القضیة المنفصلة التي یحكم فیھا 

  باستحالة اجتماع طرفیھا وإمكان ارتفاعھما ،

  )لیس البتة إما أن یكون الجسم أبیضاً أو یكون أسوداً (   :١لامث

، فال یمكن أن یكون الجسم أبیض وأسود في آن ــ فیستحیل اجتماع طرفیھا 

  .واحد
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  .ــ ویمكن أن یرتفع طرفاھا كما في الجسم األحمر فھو لیس بأبیض ولیس بأسود

  )لیس المعدن إما أن یكون حدیداً أو یكون فضةً (     : ٢مثال

حیث یستحیل اجتماعھما فال یكون المعدن الواحد حدیداً وفضةً في آٍن واحد ، 

ً ویمكن ار  .تفاعھما كما لو كان المعدن نحاسا

 

  ﴾ االستدالل غیر المباشر ﴿

  

  .ھو إقامة الدلیل على الزم المطلوب إلثباتھ : تعریفھ 

إذا واجھ الفكر قضیة یطلب الحكم علیھا سواء كان المطلوب إثبات صدق تلك 

القضیة أو إثبات كذبھا ، فإن الذھن یحاول إیجاد الدلیل علیھا من خالل الرجوع 

إلى المعلومات المخزونة لدیھ فتارة یتمكن من إثبات نفس القضیة المطلوبة ، 

، فإن الذھن  )إمامة أمیر المؤمنین علیھ السالم إثبات(ھو كما لو كان المطلوب 

خزونة فیھ والتي تخص ھذه القضیة فیستدل على صحتھا میرجع إلى معلوماتھ ال

  :مباشرةً بالدلیل التالي

  على  إمامتھ یوم الغدیر النبينص      علي ـــ  

  فھو إمام شرعي من قبل هللا    على إمامتھ وكل من نص النبيـــ 

  إمام شرعي من قبل هللا إذن علي

وھذا النوع من االستدالل یعبر عنھ باالستدالل المباشر ؛ إذ المستدل أقام الدلیل 

  .على مطلوبھ مباشرةً 
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لیل على مطلوبھ بصورة مباشرة فیتذرع وتارة ال یتمكن المستدل من إقامة الد

لذلك بطریقة أخرى وھي أن یقیم الدلیل على قضیة أخرى لیست ھي المطلوب 

ولكن لھا نوع مالزمة مع المطلوب بحیث إذا تمكن من إثباتھا فسوف یثبت 

  .المطلوب بطریق المالزمة بین القضیتین

  

  .اثبت أن كل نبي معصوم: فمثالً إذا قیل للمستدل 

إثبات ھذه القضیة بصورة مباشرة عملیة صعبة ألنھا تتوقف مثالً على  وكان

تتبع جمیع األنبیاء والوقوف على تفاصیل حیاتھم بحیث نثبت أن كل واحد من 

األنبیاء لم یرتكب ذنباً أو معصیة في حیاتھ وھذا األمر صعب لعدم وقوفنا على 

  .معرفة جمیع األنبیاء فضالً عن الوقوف على سیرتھم

لیس (نا یلجأ المستدل إلى طریقة أخرى وھي إثبات كذب قضیة أخرى وھي وھ

ھذه القضیة التي یتمكن  كذبوذلك لوجود تالزم بین ) بعض األنبیاء بمعصوم

أي (القضیة التي یرید أن یثبت صدقھا  صدقالمستدل من إثبات كذبھا وبین 

ھذه القضیة  فالتالزم بینھما على نحو أنھ إذا كذبت،  )قضیة كل نبي معصوم

، وبالتالي یكون ) كل نبي معصوم(تصدق قضیة ) لیس بعض األنبیاء معصوم(

المستدل قد أثبت القضیة التي طلب منھ إثباتھا ولكن ال بإثباتھا مباشرة بل بإقامة 

  .الدلیل على قضیة الزمة للمطلوب فثبت المطلوب بصورة غیر مباشرة
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  ﴾أنواع التالزم بین القضیتین  ﴿

ھو ارتباط وثیق بین شیئین بحیث یستحیل أن ینفصل احدھما عن : زم التال

حضر ) وھو أحد المتالزمین الذي یحضر أوالً في الذھن(اآلخر ، فكلما وجد الملزوم 

بین الثلج : ، فمثالً ) ال ینفك عن األولیحضر في الذھن ووھو الشيء الثاني الذي (الالزم 

أي خارج (البرودة ، ویستحیل في الخارج  والبرودة تالزم كلما وجد الثلج وجدت

  .أن یوجد الثلج دون أن یكون بارداً ) الذھن

وكالمنا ھنا عن التالزم بین القضایا ، فنقول أن ھناك قضایا متالزمة یستحیل 

أن تنفك إحداھما عن األخرى ، فكلما علم الذھن بإحدى القضیتین علم باألخرى 

نوع واحد فقط بل ھو على أنواع متعددة  ، وھذا التالزم بین القضایا لیس على

  :ھي 

وھو التالزم الذي یكون بین قضیتین بحیث : التالزم في الصدق و الكذب ــ  ١

یكون صدق إحداھما مالزم لكذب األخرى ، فلو تمكنا من إثبات كذب القضیة 

الثانیة للزم من ذلك صدق القضیة األولى المراد إثبات صدقھا ، فمثالً لو قیل لي 

، فلو تمكنت من ) فھذه ھي القضیة األولى المراد إثباتھا(اثبت أن زید عادل  :

لثبت ) وھذه ھي القضیة المبرھن علیھا(زید لیس بعادل كاذبة : إثبات أن قضیة 

  .وھذا النوع من التالزم یأتي في مبحث التناقض) . زید عادل(أن القضیة األولى

وھو التالزم : كس النوع األول ــ التالزم في الصدق والكذب أیضا ولكن ع٢

الذي یكون بین قضیتین بحیث یكون كذب إحداھما مالزم لصدق الثانیة ، فلو 

تمكنا من إثبات صدق الثانیة للزم من ذلك كذب األولى المراد إثبات كذبھا ، 

وھذا النوع من التالزم یأتي في مبحث . ومثالھا بان نعكس المثال السابق

 ً   .التناقض أیضا

وھو التالزم الذي یكون بین قضیتین بحیث یكون : لتالزم في الصدق ــ ا ٣

األولى مستلزم لصدق الثانیة ، فلو تمكنا من إثبات صدق األولى للزم من  صدق
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وھذه ھي ) بعض العلماء عدول(اثبت أن : ذلك صدق الثانیة ، فمثالً لو قیل لنا

وھذه ) كل عالم عادل(یة فلو تمكنت من البرھنة على قض) القضیة المطلوب إثباتھا(

وھذا النوع . للزم من ذلك ثبوت صدق القضیة األولى) القضیة المبرھن علیھا(ھي 

: من التالزم یأتي بیانھ في مبحثي العكس المستوي و عكس النقیض عندما نقول

  .أن صدق األصل یستدعي صدق العكس

ث یكون كذب وھو التالزم الذي یكون بین قضیتین بحی: ــ التالزم في الكذب ٣

، الثانیة مستلزم لكذب األولى ، فلو أمكن إثبات كذب الثانیة لثبت كذب األولى 

فلو تمكنا من إثبات . قضیة كاذبة) كل عالم عادل ( أن قضیة : اثبت: فلو قیل لنا

وھذا .قضیة كاذبة لثبت كذب القضیة األولى) بعض العلماء عدول(أن قضیة 

ً في مبحثي العكس المستوي وعكس النقیض النوع من التالزم یأتي بیانھ أی ضا

  .كذب العكس یستلزم كذب األصل: عندما نقول 

  

  

  

 طرائق االستدالل غیر المباشر  

  : لالستدالل غیر المباشر ثالثة طرائق ھي

  ــ  عكس النقیض ٣ــ العكس المستوي       ٢ــ التناقض      ١
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                                   ض التناق  

  .ھو تالزم بین قضیتین یوجب صدق إحداھما وكذب األخرى: التناقض 

  :بیان ذلك 

ھذه الشروط ) سوف یأتي بیانھا (یوجد لدینا قضایا تتوفر فیھا شروط معینة 

تجعل ھناك نوع من التالزم بین ھاتین القضیتین بحیث یستحیل أن تكون كل من 

ن القضیتین كاذبة ، بل البد القضیتین صادقة ، وكذلك یستحیل أن تكون كل م

من أن تكون إحداھما صادقة واألخرى كاذبة ، فإذا علمنا بصدق إحدى 

القضیتین أنتقل الذھن للعلم بكذب الثانیة ، وكذلك إذا علمنا بكذب إحدى 

  .القضیتین انتقل الذھن للعلم بصدق القضیة األخرى

قضیتان متناقضتان ،  )ودموج لیسهللا ( و  )   هللا موجود (القضیتان : فمثالً  

ً ، فلو ثبت لدینا أن إحدى القضیتین  فال یمكن أن تصدقان معا أو تكذبان معا

، وكذلك ) هللا لیس موجود(فال بد أن تكون األخرى كاذبة ) هللا موجود(صادقة 

لو ثبت لدینا أن إحداھما كاذبة فالبد أن تكون األخرى صادقة ، ومن ھنا نعلم 

  :ورة معنا العبارة المشھ

ً ــ  وال یرتفعانــ أي ال یصدقان معاً ــ  النقیضان ال یجتمعان(         ) أي ال یكذبان معا

  

  

  :شروط التناقض

حتى یتحقق التناقض بین قضیتین البد أن یتوفر فیھما اتحاد في بعض األمور 

واختالف في أمور أخرى وإال فال یكون ھناك تناقض بین القضیتین إذا لم 
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ط االتحاد أو أحد شروط االختالف التي تكون ضروریة یتحقق أحد شرو

  .لحصول التناقض بین القضیتین

  : شروط االتحاد

أي أن یكون الموضوع في األولى ھو نفس :  االتحاد في الموضوعــ  ١

فلو اختلف موضوع القضیتین لم یحصل بینھما تناقض ؛ الموضوع في الثانیة ، 

في ذلك المحمول عن موضوع آخر فال ألن إثبات المحمول لشيء ال یناقضھ ن

 بدلیل أن كالً ) احمد لیس بتلمیذ(و قولنا ) علي تلمیذ ( یتحقق التناقض بین قولنا 

دى القضیتین لقضایا المتناقضة البد أن تكون إحوفي امن القضیتین صادقة 

: تحد الموضوع كما في قولنا فالتناقض إنما یحصل لو ا. ى كاذبةصادقة واألخر

  ).علي لیس بتلمیذ(و ) یذعلي تلم(

أي یكون محمول القضیة األولى ھو نفس محمول : ــ االتحاد في المحمول ٢

القضیة الثانیة ، فلو أختلف المحموالن لما حصل التناقض ألن إثبات محمول 

ونفي محمول آخر عن نفس الموضوع ال یوجب حصول ، لموضوع ما 

و ) زكي تلمیذ: (معاً كما في قولناالتناقض بدلیل صدق القضیتین معاً أو كذبھما 

  ) .اإلنسان لیس بحیوان(و ) اإلنسان حجر: (وكذلك في قولنا ) زكي لیس بمعلم(

فإننا نجد صدق القضیتین في المثال األول وكذبھما في المثال الثاني مما یكشف 

عن عدم حصول التناقض بین القضیتین في المثالین رغم أن الشرط األول 

فال بد أن یكون عدم حصول التناقض بینھما اد في الموضوع متحقق أي اإلتح

    .بسبب عدم إتحاد القضیتین في المحمول

    

أي أن یكون زمان حصول القضیة األولى ھو نفس : ــ االتحاد في الزمان  ٣

زمان حصول القضیة الثانیة ، فال یحصل التناقض بین القضیتین لو حصلتا في 

: كما في قولنا ــ ون للزمان أثر في ثبوت المحمول للموضوععندما یكــ زمانین مختلفین 

فالقضیتان غیر ) مشرقة في اللیل الشمس لیست(و ) مس مشرقة في النھارالش(
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ً رغم تحقق الشرط األول  االتحاد في (متناقضتین ألنھما صادقتان معا

والسبب في عدم  )االتحاد في المحمول(وتحقق الشرط الثاني ) الموضوع

تحادھما في الزمان فإن زمان األولى ھو النھار و زمان ا ھو عدم اتناقضھم

: الثانیة ھو اللیل ولو جعلنا زمانھما واحد لحصل التناقض بینھما كما في قولنا 

  ).مشرقة في النھار الشمس لیست(و ) مشرقة في النھارالشمس (

  

ھو مكان بمعنى أن یكون مكان وقوع القضیة األولى  :االتحاد في المكان ــ  ٤

وقوع القضیة الثانیة نفسھ في القضایا التي یكون للمكان مدخلیة في حصول 

التناقض ، فلو اختلف مكان القضیتین في ھذه الحالة فال تناقض بین القضیتین ، 

لیست مخصبة في األرض : (ال یناقضھا ) األرض مخصبة في الریف: (فمثالً 

حقق الشروط الثالثة السابقة فإن إذ كٍل من القضیتین صادقة ، رغم ت) البادیة

عدم التناقض بین ھاتین القضیتین یعود لعدم اتحادھما في المكان فلو اتحدتا فیھ 

  .لحصل التناقض

قابلیة الموضوع  :ھنا) القوة(والمقصود من : ــ االتحاد في القوة والفعل  ٥

لالتصاف بالمحمول وإن كان الموضوع في الوقت الحالي غیر متصف 

) النواة(نقصد أن الموضوع ) ھذه النواة   نخلة: (فمثالً عندما نقول  .ل بالمحمو

وإن كانت ھي اآلن لیست ) بأن تصیر نخلة(فیھ إمكانیة أن یتصف بالمحمول 

. ھو أن الموضوع متصف بالمحمول اآلن: ھنا) الفعل(أما المقصود من .  نخلة 

اآلن ھو متصف بوصف  فإننا نقصد أن زیداً ) زید عالم بالفعل: (فعندما نقول

    . ١العالمیة

                                                           
١

الفقیر ھو من ال یملك قوت : ولعل ھذین االصطالحین قد مرا على ذھن الطالب في الفقھ عندما یقول الفقھاء  
ال یملك : وھذا معنى(سنتھ ال بالفعل وال بالقوة ، فھم یقصدون أنھ لیس لدیھ أموال اآلن تكفیھ لتأمین قوت سنتھ 

: وھذا معنى ( ھ وإن لم یكن یملك المال الكافي اآلن ولیس لدیھ مورد مالي یؤمن لھ قوت سنت) قوت سنتھ بالفعل
  )  ال یملك قوت سنتھ بالقوة



 ~138 ~ 
 

نقول یجب أن تكون القضیتان ) القوة والفعل(وإذا اتضح المقصود من 

المتناقضتان متحدتین من حیث القوة والفعل ، فإما أن تكون كل منھما بالفعل أو 

دمحم میت  ( تكون كل منھما بالقوة ، ولذا لم یقع التناقض بین ھاتین القضیتین 

رغم توفر الشروط األربعة السابقة ، فكل ) دمحم لیس بمیت بالفعل ( و ) بالقوة 

من القضیتین صادقتان فأن دمحماً حي اآلن ولذا تصدق القضیة لثانیة ، وھو فیھ 

  .قابلیة أن یموت فتصدق القضیة األولى

بمعنى إذا كان الحكم في إحدى القضیتین على كل : ــ االتحاد في الكل والجزء ٦

أن یكون الحكم في القضیة الثانیة على كل الموضوع أیضاً حتى  الموضوع فالبد

یحصل التناقض ، أما إذا كان الحكم في إحدى القضیتین على كل الموضوع 

العراق : ( مثالھ . وفي القضیة الثانیة على جزء الموضوع فال یحصل التناقض

العراق لیس بمخصب ــ أي لیس كل (و ) مخصب ــ أي بعض العراق مخصب

فالقضیتان صادقتان ولم یحصل التناقض بینھما رغم توفر ) عراق مخصبال

الشروط السابقة وما ذلك إال كون الحكم كان في األولى على جزء الموضوع 

وفي الثانیة كان الحكم على كل الموضوع فلو كان الحكم في األولى على كل 

ً لحصل التناقض بین القضیتین و ) العراق مخصب كلھ: (الموضوع أیضا

  ).العراق لیس بمخصب كلھ(

بمعنى أنھ إذا كان الحكم في القضیة األولى مشروطاً : ــ االتحاد في الشرط ٧

بشرط فالبد أن تكون القضیة الثانیة مشروطة بنفس الشرط ، فلو كانت القضیة 

الثانیة مشروطة بشرط آخر یختلف عن شرط القضیة األولى لما حصل التناقض 

الطالب ال ینجح إن لم (و ) الطالب ینجح إن اجتھد( :بین القضیتین كقولنا 

ً باجتھاد الطالب بینما كان ) یجتھد ، فالنجاح في القضیة األولى كان مشروطا

ً بعدم االجتھاد ، ولو اتحد الشرط لحصل  عدم النجاح في الثانیة مشروطا

  .التناقض

وحكمنا علیھ  بمعنى إننا إذا نسبنا الموضوع إلى شيء: ــ االتحاد في اإلضافة  ٨

بحكم في القضیة األولى فالبد أن ننسب الموضوع إلى نفس ذلك الشيء عندما 
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نحكم علیھ في القضیة الثانیة ، وإال ال یحصل التناقض بین القضیتین ألن الحكم 

على الموضوع عند نسبتھ إلى شيء یختلف عن الحكم علیھ عند نسبتھ إلى شيء 

عید فإننا نحكم علیھ بأنھ أب ألن زیداً والد آخر فمثالً عندما ننسب زیداً إلى س

ولكننا عندما ننسب زیداً لجاره ) زید أب ــ أي بالنسبة إلى سعید ( سعید فنقول 

زید لیس بأب ــ أي بالنسبة إلى ( خالد فإننا نحكم على زید بأنھ لیس بأب فنقول 

وع في فال تناقض بین القضیتین إذ كل من القضیتین صادقة ألن الموض) خالد 

بینما في القضیة الثانیة أضفنا الموضوع ) سعید(إلى شيء) نسب(األولى أضیف 

  ).خالد(إلى شيء آخر

  

  :شروط االختالف 

أي یشترط في القضیتین حتى یحصل التناقض بینھما : ــ االختالف بالكم  ١

دائما أن یختلفا في الكلیة والجزئیة فلو كانت إحدى القضیتین كلیة فال بد أن 

الثانیة جزئیة ، وإال لو كانت القضیتان متفقتین في الكلیة والجزئیة لم یقع  نجعل

فكل من ) بعض المعدن لیس بحدید(و ) بعض المعدن حدید(التناقض بینھما نحو 

) كل حیوان إنسان ( القضیتین صادقة فلم یقع التناقض بینھما ، وكذلك في قولنا 

ھما ألن كل من القضیتین كاذبة فال تناقض بین) الشيء من الحیوان إنسان(و 

  .وھذا ھو الحال في كل قضیة یكون موضوعھا أعم من محمولھا

فھاتان ) الشيء من اإلنسان بناطق(و ) كل إنسان ناطق(إذا قلنا : ولو قلت 

قضیتان متناقضتان رغم عدم اختالفھما في الكم ألن كل واحدة من القضیتین 

  لحصول التناقض؟ كلیة ، فكیف تشترطون االختالف في الكم

نعم التناقض یحصل في بعض األحیان بین القضایا رغم عدم اختالفھا : أقول 

في الكم وھو في حالة إذا كان الموضوع مساوي للمحمول في المصادیق كما مر 

علینا في النسب األربع ، ولكن نحن في علم المنطق نرید أن نؤسس قواعد عامة 

، واشتراط االختالف في ) جمیع األمثلة أي في(تكون صادقة في جمیع المواد 
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) كل إنسان ناطق: (الكم یحقق لنا ھذا األمر، فلو قلنا في ھاتین القضیتین

لوقع التناقض بینھما ال محالة ، إذن عندما نشترط ) بعض اإلنسان لیس بناطق(و

االختالف في الكم یجب أن یقع التناقض بین القضیتین ــ إذا كانت باقي شروط 

واالختالف متوفرة ــ بینما لو لم نشترط اختالف القضیتین في الكم لوقع  االتحاد

التناقض بین القضایا في بعض المواد ولم یقع في البعض اآلخر كما لو كان 

ً ، أو  موضوع القضیة أعم من محمولھا وكانت القضیتان كلیتین فیكذبان معا

  .      ة المبحثكانت القضیتین جزئیتین فیصدقان معاً كما مثلنا في بدای

  

فإذا كانت إحدى القضیتین موجبة البد أن تكون الثانیة  :لكیفاــ االختالف في  ٢

سالبة ، وذلك ألن القضیتین لو اتحدتا بالسلب أو اإلیجاب أي لو كانت القضیتان 

موجبتین أو كانتا سالبتین لما تحقق لتناقض بینھما فإن حقیقة التناقض أن ترفع 

رى وإنما ترفع القضیة الموجبة بالسالبة والقضیة السالبة إحدى القضیتین األخ

كل : (القضیتان : ترفع بالموجبة فال بد من اختالف القضیتین في الكیف ، فمثالً 

نجد أن جمیع شروط االتحاد واالختالف ) بعض اإلنسان ناطق(و ) إنسان ناطق

صادقتان معاً المتقدمة متوفرة فیھما ، إال أن القضیتین غیر متناقضتین فھما 

فیرجع عدم التناقض بینھما إلى عدم اختالفھما بالكیف فلو جعلناھما مختلفتین 

بعض (و ) كل إنسان ناطق: (بالكیف فإن التناقض واقع بینھما ال محالة ھكذا

  ).اإلنسان لیس بناطق

  

        

  :نتائج االختالف

  :مر علینا سابقاً أن القضایا المحصورة أربع ھي 

  ــ السالبة الجزئیة ٤ــ الموجبة الجزئیة  ٣ــ السالبة الكلیة  ٢الكلیة  ــ الموجبة ١
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وعند مالحظة شروط االختالف فالموجبة تناقض السالبة ، والكلیة تناقض 

  :الجزئیة  ، فتكون نتائج لتناقض بین القضایا المحصورة ھي 

  السالبة الجزئیة........ تناقض ......... الموجبة الكلیة 

  الموجبة الجزئیة........ تناقض .......... لكلیة السالبة ا

  

  :كیفیة االستدالل بالتناقض 

  :إذا أردنا االستفادة من التناقض في االستدالل فعاینا مراعاة النقاط التالیة

) أي الشخص الذي یقیم الدلیل إلثبات أو نفي قضیة معینة( فالبد للمستدل :ــ تعین المطلوب  ١

یرید إقامة الدلیل علیھ بصورة واضحة ، وإال إذا كان  من معرفة الشيء الذي

المطلوب غیر واضح في ذھن المستدل ، أو غیر معین شكل دقیق فإنھ ال یتمكن 

، فالبد أن یعلم المطلوب إثباتھ ما ھو؟ ، ومن أي أنواع  من إقامة الدلیل علیھ

  .القضایا المحصورة ھو؟ 

مال التناقض في الستدالل فالبد من ألنھ یرید استع: ــ تعین نقیض المطلوب  ٢

علیھا ، فإذا كانت القضیة المطلوب  معرفة نقیض القضیة التي یرید االستدالل

إثباتھا موجبة كلیة ، ألف نقیضھا على شكل قضیة سالبة جزئیة ، وإذا كانت 

القضیة المطلوب إثباتھا موجبة جزئیة ، ألف نقیضھا على شكل قضیة سالبة 

  .كلیة

إذا كان المستدل یرید إثبات صدق  :دالل على صدق النقیض أو كذبھــ االست ٣

كان یرید القضیة المطلوب إثباتھا فعلیھ أن یقیم الدلیل على كذب نقیضھا ، وإن 

  .إثبات كذب القضیة المراد إثبات كذبھا علیھ أن یقیم الدلیل على صدق نقیضھا
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أي ال )  ضان ال یجتمعانالنقی( أي تطبیق قاعدة : ــ تطبیق قاعدة النقیضین  ٤

یصدقان معاً ، إذا كان یرید إثبات كذب القضیة المطلوب إثبات كذبھا بواسطة 

     .التناقض

أي ال یكذبان معاً ، إذا كان یرید إثبات ) النقیضان ال یرتفعان( أو تطبیق قاعدة 

  .صدق القضیة المطلوب إثبات صدقھا واسطة التناقض

قام بھ المستدل  ي ثمرة الجھد االستداللي الذيوھذه ھ: ــ إبراز النتیجة  ٥

  .فیصوغ النتیجة بطریقة واضحة بعد أن استدل علیھا

  :ولتوضیح طریقة االستدالل ھذه البد من تطبیقھا على مثال

اإلنسان ھو : لو دخلت في جدال مع شخص ما وقال لك ذلك الشخص : مثال

  .أن تثبت خالف ذلكالجسد فقط وال یوجد ھناك شيء اسمھ الروح و أتحداك 

وأنت أردت أن تستعمل التناقض في إثبات فكرتك ، فعلیك تطبیق الخطوات 

  :الخمسة السابقة وھي 

فمن خالل كالم ذلك الشخص فإنك تفھم أنھ ینكر وجود : ــ تعیین المطلوب  ١

الشيء من األرواح ( أي روح ، فدعواه تصاغ على شكل قضیة سالبة كلیة 

: أن تثبت خالف ذلك ، فیكون المطلوب إثباتھ إذن ھو  ، وھو تحداك) موجودة

  )ال شيء من األرواح موجودة(إثبات كذب ھذه القضیة 

لقضیة المطلوب إثباتھا ابعد أن اتضح في ذھنك : ـ تعیین نقیض المطلوب  ٢

وھي سالبة كلیة فإنك اآلن قادر على تعین نقیضھا وھو قضیة موجبة جزئیة 

  ).بعض األرواح موجودة(

ال (وذلك ألنك ترید إثبات كذب : ــ االستدالل على صدق نقیض المطلوب  ٣

بواسطة التناقض فالبد من إثبات صدق نقیضھا ) شيء من األرواح بموجودة
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، فتستعین بما ذكره الفالسفة و علماء العقائد من أدلة ) بعض األرواح موجودة(

  .تثبت وجود بعض األرواح

بعض (عد أن تمكنت من إثبات صدق قضیة وب: ــ تطبیق قاعدة التناقض  ٤

ــ تنتقل إلثبات مطلوبك األصلي التي ھي لیست مطلوبك األصلي ــ ) األرواح موجودة

بالطریقة ) النقیضان ال یجتمعان(بواسطة قاعدة التناقض وھنا تطبق قاعدة 

  :التالیة

  )بعض األرواح موجودة(نقیض قضیة )  رواح موجودةالشيء من األ(قضیة ــ 

  )بعض األرواح موجودة(وحیث أنھ أثبتنا صدق قضیة  ــ

ألن النقیضین ال ) الشيء من األرواح موجودة(ــ إذن ال بد أن یكذب نقیضھا 

  ).أي ال یصدقان معاً ، فلو صدق أحدھما فالبد أن یكون اآلخر كاذب(یجتمعان 

  

  :بأن تقول : ــ صیاغة النتیجة بشكل واضح  ٥

    قضیة كاذبة) ح موجودةالشيء من األروا(إذن قضیة 

  

  

  

  

  العكس المستوي  
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  .ھو تبدیل طرفي القضیة مع بقاء الكیف والصدق: العكس المستوي 

  :بیان ذلك 

فالمقصود من ھذه القضیة أن كل ) كل مجتھد ناجح : (إذا كانت لدینا قضیة مثل 

لنا فرد من أفراد المجتھد یحكم علیھ بالنجاح ، فلو عكسنا ھذه القضیة بأن جع

موضوعاً تكونت عندنا ) ناجح(محموالً ، وجعلنا محمولھا ) المجتھد(موضوعھا 

ویقصد بھا أن بعض أفراد الناجح یحكم ) بعض الناجح مجتھد: (القضیة التالیة 

  .علیھ بالنجاح 

  :شیئین یطلق علیھما العكس ومن ھنا نجد أن لدینا 

الموضوع ، (ضیة األولى أي نفس عملیة تبدیل أطراف الق :ــ عملیة التبدیل  ١

یقال لھ عكس ، ویالحظ أن عملیة التبدیل ھذه لھا ضوابط یجب االلتزام ) المحمول

بھا ، فلیس المقصود منھا فقط أن نجعل موضوع القضیة األولى محموالً في 

ً للقضیة الثانیة ، لیس  القضیة الثانیة ، ونجعل محمول القضیة األولى موضوعا

لو كانت القضیة ف )الكیف(یجب المحافظة علیھ وھو ھذا فحسب بل ھناك أمر 

األولى موجبة وجب أن نجعل القضیة الثانیة موجبة أیضا ولو كانت القضیة 

ك شيء یجب المحافظة األولى سالبة فالبد أن نجعل القضیة الثانیة سالبة ، وھنا

فإذا كانت القضیة األولى صادقة فالبد أن نصوغ  )القضیةصدق (علیھ وھو 

حیث تكون الثانیة صادقة أیضاً ، وھذه الصیاغة تكون بیة الثانیة بصیاغة القض

ففي بعض األحیان ) كلیة والجزئیةأي ال(القضیة  )كم(بواسطة التحكم في 

القضیة الثانیة من الكلیة  )كم(ضي المحافظة على صدق القضیة الثانیة تغیر قتت

م القضیة دون تغیر إلى الجزئیة ، وفي بعض األحیان تقتضي اإلبقاء على ك

القضیة  ) بكم(وھذا ھو المقصود من المحافظة على صدق القضیة أي نتحكم 

  .الثانیة حتى تكون صادقة كالقضیة األولى

یمكن إجراءھا في القضایا الشرطیة ) العكس المستوي(ثم إن عملیة التبدیل ھذه 

  :كما یمكن إجراءھا في القضایا الحملیة فنقول في القضیة الشرطیة 
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) المقدم والتالي(فنعكس طرفیھا )  فإنھ بالغ  كلما وجبت الصالة على زید( 

ً قد یكون إذا كان زید بالغ: (بالعكس المستوي فنقول      )  فإن الصالة واجبة علیھ  ا

  

فالقضیة الثانیة التي نتجت من تبدیل طرفي القضیة األولى  :ــ القضیة الثانیة  ٢

) بعض الناجح مجتھد(ثالنا األول یقال للقضیة ، ففي م) العكس(أیضا یقال لھا 

  ).كل مجتھد ناجح(إنھا العكس المستوي لقضیة :

إنما ھو تعریف للعكس غیر أن التعریف الذي ذكره المصنف رحمھ هللا تعالى 

المستوي بالمعنى األول ، أي نفس عملیة تبدیل أطراف القضیة األولى مع 

  .المحافظة على الكیف والصدق

  

  :عمالھمجال است

ھو ) العكس(و القضیة الثانیة ) األصل(لموجود بین القضیة األولى اإن التالزم 

، فكلما صدق األصل صدق  ١تالزم في الصدق أي التالزم من النوع الثالث

بعض ( صدق عكسھ المستوي ) كل نبي معصوم(العكس ، فكلما صدق أن 

ھ صدق عكسھ فإذا ثبت لدینا صدق األصل نستفید من صدق) المعصوم  نبي

، ألننا المستوي ، و بھذا یدخل العكس المستوي في طرائق االستدالل المباشر 

من خالل إثبات صدق قضیة أخرى مالزمة لھ ) العكس(نثبت صدق المطلوب 

    .ولیس من خالل إثبات صدق العكس مباشرة) األصل(في الصدق 

  

                                                           
١

ً عند بیان أنواع التالزم بین القضایا وھو التالزم في   ھناك تالزم آخر بین األصل والعكس أشرنا إلیھ سابقا
نف رحمھ هللا تعالى لم الكذب ، فكلما كذب العكس كذب األصل ، وھو التالزم من النوع الرابع ، إال أن المص

  .یذكر ھذا النوع من التالزم روماً لالختصار
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  :شروط العكس المستوي

نجعل موضوع القضیة األصلیة محموالً ــ تبدیل طرفي القضیة األصلیة بأن ١

ً في القضیة  في القضیة المعكوسة ، و نجعل محمول القضیة األصلیة موضوعا

  .المعكوسة

فإذا كانت القضیة األصلیة موجبة جعلنا عكسھا موجباً أیضاً ، : ــ بقاء الكیف  ٢

 ً   .وإذا كانت القضیة األصلیة سالبة جعلنا عكسھا سالبا

أي نحافظ على صدق القضیة المعكوسة عندما تكون القضیة : ــ بقاء الصدق  ٣

صادقة ، والمحافظة على صدق القضیة المعكوسة یكون تارة بإبقاء األصلیة 

ً في القضیة األصلیة و القضیة المعكوسة كما في السالبة الكلیة  فإننا الكم ثابتا

ً فتكون ص ) حجرالشيء من اإلنسان ب: (كقولنا  ادقةنعكسھا إلى كلیة أیضا

، وتارة یكون المحافظة على صدق ) الشيء من الحجر بإنسان(تنعكس إلى 

تغیر الكم كما في الموجبة الكلیة حیث نعكسھا إلى القضیة المعكوسة بواسطة 

بعض الحیوان (تنعكس إلى ) كل إنسان حیوان: (جزئیة فتكون صحیحة كقولنا 

الموجبة الكلیة ــ التي یكون فإننا لو لم نغیر الكم لكانت مثل ھذه القضیة ) إنسان

: قضیة كاذبة وھي قولنا  ــ) إنسان(أعم من الموضوع ) حیوان(فیھا المحمول 

  ).كل حیوان إنسان(

  

  

  نتائج العكس المستوي

  :عند توفر الشروط المتقدمة فإن القضایا تنعكس بالعكس المستوي كالتالي

ن الموجبة الكلیة تصدق ــ الموجبة الكلیة تنعكس إلى موجبة جزئیة ، وذلك أل ١

  في حالتین 
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فالسائل أعم من ) كل ماء سائل: (ـــ إذا كان محمولھا أعم من موضوعھا كقولنا 

كل سائل (وال تنعكس كلیة ) بعض السائل ماء(الماء فھي تنعكس موجبة جزئیة 

  )ماء

فھي ) كل إنسان ناطق: (محمولھا تساوي كقولنا  ـــ إذا كان بین موضوعھا و

باعتبار أن البعض اآلخر من ) بعض الناطق إنسان(وجبة جزئیة تنعكس م

  ).كل ناطق إنسان(، وكذلك تنعكس إلى موجبة كلیة  الناطق مسكوت عنھ

فنجد أن الموجبة الكلیة تنعكس في بعض األحیان إلى موجبة كلیة وفي أحیان 

ً إل ى أخرى كما في المثال األول ال تنعكس موجبة كلیة ، بینما تنعكس دائما

موجبة جزئیة ، وألننا نرید أن نؤلف قاعدة عامة تكون صادقة في جمیع 

  .األحوال فالبد أن نقول إن الموجبة الكلیة تنعكس إلى موجبة جزئیة

) بعض اإلنسان متنفس: (ــ الموجبة الجزئیة تنعكس إلى موجبة جزئیة نحو ٢

  ).بعض المتنفس إنسان(تنعكس إلى 

) الشيء من المؤمن بكافر: (سالبة كلیة نحو  ــ السالبة الكلیة تنعكس إلى٣

  ).ال شيء من الكافر بمؤمن(تنعكس إلى 

ــ السالبة الجزئیة ال عكس لھا بالعكس المستوي ، ومعنى أنھا ال عكس لھا  ٤

أنھا ال تنعكس دائما فال یمكن أن نؤلف قاعدة عامة بأن نقول مثالً أن السالبة 

نھا تنعكس في بعض األحیان عندما یكون الجزئیة تنعكس إلى سالبة جزئیة ؛ أل

فإنھا تنعكس إلى ) بعض اإلنسان لیس بحجر: (بین طرفیھا نسبة التباین كقولنا 

، أو عندما یكون بین طرفیھا نسبة العموم  )بعض الحجر لیس بإنسان(

فإنھا تنعكس إلى ) بعض األبیض لیس بطائر: (والخصوص من وجھ كقولنا 

، ولكنھا ال تنعكس إذا كان محمولھا أخص من  )بعض الطائر لیس بأبیض(

ض بع(فإنھا ال تنعكس إلى ) بعض الحیوان لیس بإنسان: (موضوعھا كقولنا 

؛ ) الشيء من اإلنسان بحیوان(وال تنعكس إلى سالبة كلیة ) اإلنسان لیس بحیوان
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ً ؛ ولھذا ال یمكن أن نؤلف قاعدة عامة في ألن كل إنسان البد أن یكون حیوان ا

      .السالبة الجزئیة ال عكس لھا بالعكس المستوي:السالبة الجزئیة لذا قالوا  عكس

  

  كیفیة االستدالل بالعكس المستوي

  :إذا أردنا أن نستدل بواسطة العكس المستوي فعلینا أتباع الخطوات التالیة 

  ــ االستدالل على صدق األصل  ٣ــ تعین األصل    ٢تعین المطلوب    ــ  ١

  )كلما صدق األصل صدق العكس(: یق قاعدة العكس المستوي وھي ــ تطب ٤ 

  . ــ النتیجة  ٥

  :وبیان ھذه الخطوات یكون بالمثال التالي 

  .إثبت أن بعض المؤمنین یدخلون النار: لو قیل لنا 

  :ــ البد من تعین المطلوب منا إثباتھ ، وھو في المثال  ١

  )بعض المؤمنین یدخلون النار(           

ــ نجعل المطلوب إثباتھ عكساً و نبحث عن أصلھ ، فالمطلوب إثباتھ في مثالنا  ٢

كل من یدخل النار (ھو قضیة موجبة جزئیة فأصلھا إما أن یكون موجبة كلیة 

) بعض من یدخل النار فھو مؤمن(أو یكون قضیة موجبة جزئیة ) فھو مؤمن

كل (ھو الموجبة الكلیة  صلومن الواضح في مثالنا أنھ ال یمكن أن نلتزم بأن األ

ألن األصل البد أن صادقاً و ھذه القضیة الكلیة كاذبة ) من یدخل النار فھو مؤمن

بعض من : (ألن اغلب أھل النار لیسوا من المؤمنین ، لذا نقول أن األصل ھو 

  ).ھو مؤمن یدخل النار
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، بأن نقول ) بعض من یدخل النار فھو مؤمن(ــ نستدل على صدق األصل  ٣

إن بعض المؤمنین یرتكبون الكبائر، وهللا تعالى توعد مرتكب الكبیرة : مثالً 

 كان دخولھم فیھا إلى ولو من یدخلون النار ھم من المؤمنینبالنار إذن بعض 

  .حین

) بعض من یدخل النار مؤمن(قضیة : ــ نطبق قاعدة العكس المستوي فنقول ٤

  .یصدق العكس قضیة صادقة ، إذن یصدق عكسھا ألنھ إذا صدق األصل

فھو صادق ، فقد ثبت ) بعض المؤمن یدخل النار(وعكسھا ھو : ــ النتیجة  ٥

  .المطلوب بواسطة العكس المستوي

  

    :مالحظة

لو : إننا كنا نستدل بالعكس المستوي على صدق العكس بصدق األصل فنقول 

صدق األصل صدق العكس ، فھناك تالزم بین صدق األصل وصدق العكس ، 

ھناك تالزم بین كذب األصل وكذب العكس ؟ بمعنى ھل یلزم من  ولكن ھل

  كذب األصل أن یكون العكس كاذبا أو ال یلزم ذلك؟

ال تالزم بین كذب األصل وكذب العكس ، فقد یكذب األصل ویكون : الجواب 

 ً   .العكس كاذبا أیضاً ، و قد یكذب األصل ویكون العكس صادقا

   : مثال األول

  أصل كاذب........................)....كل إنسان حجر(

  عكس كاذب).......................بعض الحجر إنسان(

  :مثال الثاني
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  أصل كاذب).........................كل حیوان إنسان(

  عكس صادق)....................بعض اإلنسان حیوان(

  )كلما كذب األصل كذب العكس: (إذن ال یمكن أن نقول

   

 عكس النقیض  

ھو تحویل القضیة إلى قضیة أخرى موضوعھا نقیض محمول القضیة األولى و 

  .محمولھا نقیض موضوع القضیة األولى مع بقاء الكیف والصدق

  :بیان ذلك 

أي أطراف (إن عكس النقیض یشبھ العكس المستوي من حیث تبدیل األطراف 

دیل في ، فكما أنھ في العكس المستوي فیھ تب) القضیة الموضوع و المحمول

: األطراف كذلك التبدیل موجود ھنا في عكس النقیض و من أجل ذلك قیل لھ 

، وكذلك یشبھ العكس النقیض العكس المستوي من حیث المحافظة على ) عكس(

الكیف و الصدق ، فالقضیة األصل إذا كانت موجبة فإن عكسھا النقیض یكون 

 ً ً قضیة األصل سالبة فعكسھا اوإن كانت ال موجباً أیضا أیضا ،  لنقیض یكون سالبا

ومن حیث المحافظة على الصدق كذلك فإن األصل إذا كان صادقا فإن العكس 

  .النقیض یكون صادقاً أیضا

، فإن تبدیل األطراف في العكس  ختالف بینھما من جھة أخرىولكن ھناك ا

كون بنفس األطراف األصلیة ، بمعنى أن نفس المحمول في القضیة یالمستوي 

علھ موضوعاً في القضیة العكس و نفس الموضوع في القضیة األصل األصل نج

) كل إنسان حیوان(نجعلھ محموالً في القضیة العكس فعند عكس القضیة 

، أما لو أردنا أن نعكس ھذه ) بعض الحیوان إنسان: (بالعكس المستوي نقول

أي  محمولال عكس النقیض فإننا نأتي بنقیضبال) كل إنسان حیوان(القضیة أعني 
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ً في القضیة العكس ثم نأتي بنقیض موضوع )ال حیوان( و نجعلھ موضوعا

و نجعلھ محموالً في القضیة العكس فیكون عكس ) ال إنسان(القضیة األصل أي 

) كل ال حیوان ھو ال إنسان:  (بالعكس النقیض ھو ) كل إنسان حیوان(قضیة 

یة بعكس النقیض فتالحظ أننا قمنا بالخطوات التالیة من أجل عكس ھذه القض

  :وھي 

وھو نقیض ) ال حیوان(موضوعھا ) وھي القضیة العكس(ألفنا قضیة . ١

وھو ) ال إنسان(، و محمولھا   )الحیوان(أي نقیض  محمول القضیة األصلیة

  ) .اإلنسان(نقیض موضوع القضیة األصل أي نقیض 

القضیة كانت موجبة فجعلنا ) األصل(حافظنا على الكیف ، فالقضیة األولى . ٢

 ً   .العكس موجبة أیضا

حافظنا على الصدق ، فالقضیة األصل كانت صادقة وكذلك القضیة العكس . ٣

وھذا ) ألن الشيء إذا لم یكن حیواناً فال یمكن أن یكون إنساناً (كانت صادقة ؛ 

  .ھو معنى القضیة التي قمنا بتألیفھا

تغیر كم القضیة ثم إن المحافظة على صدق القضیة العكس النقیض تارة یقتضي 

كم القضیة األصل كما في القضیة السالبة الكلیة فإنھا للعكس فال تكون مطابقة ا

تنعكس بعكس النقیض إلى قضیة سالبة جزئیة ، بینما ال تقتضي المحافظة على 

لنقیض الصدق تغیر الكم تارة أخرى كما في الموجة الكلیة فإنھا تنعكس بعكس ا

  .بة الجزئیة فإنھا تنعكس إلى سالبة جزئیة مثلھاإلى موجبة كلیة و كذلك السال

  

  :نتائج العكس النقیض 

    : تنعكس القضایا بالعكس النقیض إلى ما یلي 

  ) سالبة جزئیة(تنعكس          )          السالبة الكلیة.    (١
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  )ال إنسان بعض الال جماد  لیس (تنعكس  )  الشيء من اإلنسان بجماد( 

إن كانت تنعكس إلى سالبة كلیة في و، سالبة كلیة دائما وھي ال تنعكس إلى 

  :بعض األمثلة كقولنا 

  )الشيء من الال موجود بال معدوم(تنعكس  ) ال شيء من المعدوم  بموجود(

ولكن السالبة الكلیة ال تنعكس إلى سالبة كلیة في أمثلة أخرى كما في المثال 

؛  ألن الطائر )  ماد بال إنسانال شيء من الال ج: (األول إذ ال یمكن أن نقول 

ً في جمیع ). ال إنسان(و ھو ) ال جماد( أما السالبة الجزئیة فھي صادقة دائما

  .السالبة الكلیة تنعكس بالعكس النقیض إلى سالبة جزئیة: األمثلة ولھذا قالوا

  

  )سالبة جزئیة(تنعكس             )          السالبة الجزئیة(    .٢

  ) بعض الال حدید  لیس   ال معدن(تنعكس    )    س بحدیدبعض المعدن لی( 

   

  )موجبة كلیة(تنعكس             )          الموجبة الكلیة.  (٣

  )كل ال إنسان    ال كاتب(تنعكس         )         إنسان   كل كاتب(  

  

 ال تنعكس بعكس النقیض ، أي إنھا ال تنعكس دائماً فال) الموجبة الجزئیة.  (٤

: كلیة عامة ، فھي في بعض األمثلة تنعكس كما في قولنا یمكن أن تؤسس قاعدة 

فالماء مثال ) بعض الال ذھب  ال معدن(فھي تنعكس إلى ) بعض المعدن  ذھب(

ً  ) ال ذھب(ینطبق علیھ  ، في حین أنھا ال )  ال معدن(وھو ینطبق علیھ أیضا

فالفضة مثالً ینطبق علیھا ) بعض الال حدید معدن: (تنعكس في مثال آخر كقولنا 
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،  فھذه القضیة ال تنعكس ال إلى قضیة كلیة فال یصح )  معدن(وھي ) ال حدید(

فال یمكن ) ال معدن(ألن الشيء إذا انطبق علیھ  ١)كل ال معدن  حدید: (أن نقول 

إذ كل حدید فھو معدن ، و كذلك ال یمكن أن نعكسھا إلى ) حدید(أن ینطبق علیھ 

    . لنفس السبب السابق) بعض الال معدن  حدید: ( یصح قولنا قضیة جزئیة ال

  

  

  النوع الرابع من التالزم  

المطلوب (وھذا النوع من التالزم ھو تالزم في الكذب أي لزوم كذب القضیة 

، وھذا التالزم ) التي نبرھن على أنھا كاذبة(بسبب كذب القضیة ) إثبات كذبھا

س المستوي و العكس النقیض ، فالمستفاد من یحصل في العكوس أیضاً أي العك

  :العكوس نوعین من التالزم 

  ) إذا صدق األصل صدق العكس............(ــ تالزم في الصدق١

  )إذا كذب العكس كذب األصل............(ــ تالزم في الكذب ٢

) كل حجر إنسان(كذب أصلھا ) بعض اإلنسان حجر(فإذا كذبت القضیة العكس 

ل على كذب األصل بسبب كذب عكسھ نتبع فیھ نفس الخطوات التي ، واالستدال

ً في العكس المستوي و العكس النقیض ولكن مع اختالف  واحد اتبعناھا سابقا

ونبحث عن أصلھا ثم نقیم ) عكس( وھو أن نجعل القضیة المطلوب إثباتھا

 إذن یكذب األصل ألنھ إذا كذب: (البرھان إلثبات كذب عكسھا وبعدھا نقول 

  ).العكس كذب األصل

                                                           
١
، و لھذا عكسنا ) ال معدن(ھو ) معدن(حدید  و نقیض ) ال حدید(نقیض كل شيء رفعھ ، فنقیض : مالحظة  

 ) .بعض الال معدن  حدید(بالعكس النقیض إلى  ) بعض الال حدید  معدن(قضیة 
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بعض من یرتكب الذنب قریب إلى هللا (أثبت كذب قضیة : فمثالً إذا قیل لنا 

، فإننا نقول أن ھذه القضیة ھي موجبة جزئیة فلو كانت عكساً فالبد أن )  تعالى

یكون أصلھا إما قضیة موجبة كلیة ــ ألن الموجبة الكلیة تنعكس إلى موجبة 

یة موجبة جزئیة ــ ألن الموجبة الجزئیة تنعكس جزئیة ــ أو یكون أصلھا قض

بعض القریب (إلى موجبة جزئیة مثلھا ــ فنختار إحدى القضیتین ــ ولتكن قضیة 

إذن : نقول  و نبرھن على كذبھا ، فإذا ثبت كذبھا) یرتكب الذنبإلى هللا تعالى 

ألنھ إذا كذب ) بعض من یرتكب الذنب قریب إلى هللا تعالى(تكذب القضیة 

  .العكس كذب األصل وھو المطلوب

  

ال یلزم من صدق العكس صدق األصل ؛ ألنھ ال یلزم من صدق :  مالحظة

الالزم صدق الملزوم ، فقد یكون العكس صادقاً و ال یكون األصل صادقاً ، مثالً 

فإننا نجد أن ) بعض اإلنسان حیوان(عكسھا ھو )  كل حیوان إنسان(قضیة 

ً  العكس صادق واألصل كاذب لم      .یلزم من صدق العكس أن یكون األصل صادقا

  

  

  

 ستدالل المباشر اال  

  .ھو إقامة الدلیل على المطلوب إلثباتھ: تعریفھ 

فالفرق بینھ وبین االستدالل غیر المباشر ھو أن غیر المباشر نثبت فیھ قضیة 

 مختلفة عن المطلوب ولكن لھا نوع من االرتباط مع القضیة المطلوب إثباتھا ،

  .بینما المباشر ھو إقامة الدلیل على نفس القضیة المطلوب إثباتھ
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  :مجال استعمالھ 

یستعمل ھذا النوع من االستدالل إلثبات القضایا التي یمكن لإلنسان إقامة الدلیل 

علیھا مباشرة ودون الحاجة إلثباتھا عن طریق إثبات لوازمھا كما في االستدالل 

رط في سلوك ھذا الطریق في االستدالل ، بل غیر المباشر ، وال یعتبر ھذا ش

ثبات مطلوبھ یمكن لإلنسان من باب تنویع األدلة أن یأتي بدلیل غیر مباشر إل

      .وھو قادر على إقامة الدلیل المباشر إلثباتھ وكذلك العكس

  

  :طرائق االستدالل المباشر

  .القیاس ، االستقراء ، التمثیل : لھذا االستدالل ثالثة طرق ھي 

ي یسلكھا ه الطرق الثالثة كان بحسب القیمة العلمیة لھذه الطرق التوترتیب ھذ

ھمیة كل منھا فكان القیاس أھم ھذه الثالثة وبعده یأتي الناس في استدالالتھم وأ

االستقراء و أضعف ھذه الطرق ھو التمثیل ، وسوف یتضح السر في ذلك عند 

  . تعالىكالمنا عن كل واحد منھا بالتفصیل إن شاء هللا

  

  

  القیاس  

ألنھ یمكن أن یعطي نتیجة  االستدالل المباشر ؛ طرقوھو أھم : ــ القیاس  ١

إذا كانت كل من مقدمتیھ قضیة یقینیة وكانت شروط اإلنتاج ــ التي سیأتي یقینیة 

والسیر فیھ یكون من العام إلى الخاص أي أننا نطبق بیانھا ــ متوفرة فیھ ، 

ولھذا فقد عرفھ  مصادیقھا للكشف عن حكم ھذا المصداق القاعدة العامة على

  :المصنف بقولھ 
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  .)ھو تطبیق القاعدة الكلیة على جزئیاتھا لمعرفة حكم الجزئیات(

ھي القانون العام الذي ینطبق على عدة موارد و یبین حكم تلك : فالقاعدة الكلیة 

، بینما تكون لقیاس الموارد ، و ھذه القاعدة ھي القضیة الثانیة التي تذكر في ا

  .الذي تنطبق علیھ تلك القاعدة ) الجزئي(القضیة األولى مشتملة على المصداق 

  :فنقول مثالً  

  علي    إمام                               

  وكل إمام   تجب طاعتھ                        

  تجب طاعتھ  علي:  إذن                       

على ) كل إمام تجب طاعتھ(اعدة العامة وھي القضیة الثانیة فنجد أننا طبقنا الق

لمعرفة حكم ھذا الجزئي  )أمیر المؤمنین علیھ السالم(أحد مصادیقھا وھو 

  ).المصداق(

) اإلمام(فأمیر المؤمنین علیھ السالم جزئي من جزئیات ھذه القاعدة العامة ألن  

على جزئیات كثیرة أي  الذي ھو موضوع القاعدة العامة مفھوم كلي وھو ینطبق

مصادیق كثیرة كأمیر المؤمنین علیھ السالم ، و اإلمام الحسن و اإلمام الحسین 

الخ من األئمة الطاھرین ، فھؤالء ھم مصادیق ھذه القاعدة ......علیھم السالم و

  ).وجوب الطاعة(وھو و جزئیاتھا التي تبین حكمھم 

  

  

  :مصطلحات القیاس 

 :مثلقضیتین  من الذ� یتألف منه الق�اس ش�للاوهي  :صورة القیاس .  ١
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   القض�ة األولى.......................معدن   الحدید 

  القضیة الثانیة................و�ل معدن عنصر �س��

 : المقدمة - ٢

فقضیة . تألف منھا صورة القیاستوھي كل قضیة  :أیضا) مادة القیاس(و تسمى 

) كل معدن عنصر بسیط(م مقدمة وكذلك قضیة في المثال المتقد) الحدید معدن(

  .مقدمة

 .الكبر�  الصغر� و: وتقسم المقدمة إلى قسمین هما

  : الصغر�  المقدمة

عــن طر�ــ�  هالــذ� �طلــب معرفــة ح�مــ ١وهــي المقدمــة التــي تشــتمل علــى الجزئــي

فـي ) الحدیـد معـدن(المقدمـة األولـى للق�ـاس، �المقدمـة  كون هـيوت ، الق�اس إقامة

أم  اً فأننا أقمنا هذا الق�اس لكي نعرف ح�م الحدید من �ونه �س�ط اب� ،الس المثال

  .ال

  : الكبر� المقدمة 

 وهـــي المقدمـــة التـــي تؤلـــف القاعـــدة الكل�ـــة التـــي �عمـــد إلـــى تطب�قهـــا علـــى الجزئـــي

هـي تشــتمل علـى الح�ــم الـذ� یــراد إث�اتــه ف الق�ــاس إقامـةلمعرفـة ح�مــه عـن طر�ــ� 

                                                           
١
زید  مجتھد  : جزئي اإلضافي الذي قد یكون بنفسھ جزئیاً حقیقیاً كزید في القیاس لمقصود من الجزئي ھنا ھو ال 

إلنسان  ناطق  ـــ  وكل ناطق  : ـــ  و كل مجتھد ینجح في االمتحان  ، وقد یكون بنفسھ كلیاً كاإلنسان في القیاس 
  . حیوان 
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�ـل معـدن عنصـر  (: هـي ثالنـا أتینـا �قاعـدة �ل�ـة، ففـي م للجزئي المجهول الح�م

فهـذه القاعـدة الكل�ـة )  اً �سـ�ط اً �ونـه عنصـر ( ألجل ب�ـان ح�ـم الحدیـد وهـو  )�س��

  .الق�اس هي التي �قال لها المقدمة الكبر�  في التي تكون القض�ة الثان�ة

  :الحدود - ٥

  .الموضوع والمحمول أو المقدم والتالي :وهي مفردات المقدمتین

ل من المقدمتین الصغرى و الكبرى ھما قض�ایا ، و ھم�ا إم�ا أن یكون�ا قض�یتین فك

وهمـا حـدود تت�ألف م�ن موض�وع ومحم�ول  حملیة فھي قضیة، فإذا كانت حملیتین 

  : مثل الق�اس 

   المقدمة الصغر� .................................معدن   الحدید

  لمقدمة الكبر� ا....................عنصر �س��    معدنو�ل 

  ھذه ھي حدود ھذا القیاس) بسیط عنصر( و) معدن(و ) لحدیدا(فـ  ــ

  

وھكذا لو تألف القیاس من قض�یتین ش�رطیتین فالمق�دم والت�الي ف�ي ك�ل قض�یة م�ن 
  :المقدمتین یشكلون حدود القیاس كقولنا 

  المقدمة الصغرى......................... فالنھار موجود    لما طلعت الشمس

   المقدمة الكبرى............كانت األرض مضیئة   كلما كان النھار موجودو
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  : فحدود ھذا القیاس ھي 

  )األرض مضیئة(و   )   النھار موجود(و  )   كلما طلعت الشمس(

  

 : النتیجة - ٦

الحدی�د ( :مث�ل ، وھي القضیة التي ینتھي إلیھا بعد تطبی�ق الكب�رى عل�ى الص�غرى
ف��ي ) كلم��ا طلع��ت الش��مس ف��األرض مض��یئة(األول و  ف��ي المث��ال) عنص��ر بس��یط

  :المثال الثاني ، فیكون ترتیب القیاس مع النتیجة كالتالي 

  المقدمة الصغرى................................. معدنالحدید       

  المقدمة الكبرى.....................عنصر بسیط      معدنوكل 

  النتیجة.........................الحدید  عنصر بسیط : إذن 

  

  المقدمة الصغرى.......................  فالنھار موجودكلما طلعت الشمس   

  المقدمة الكبرى.......... كانت األرض مضیئة    النھار موجود كانوكلما 

  النتیجة.............كلما طلعت الشمس    كانت األرض مضیئة: إذن 

 : المطلوب - ٧

، فل�و ق�ال لن�ا  تطبی�ق الكب�رى عل�ى الص�غرىب إقامة القیاسقبل النتیجة نفس وھو 
أمی�ر الم�ؤمنین  (، فإن ھذه القضیة ) أن أمیر المؤمنین تجب إطاعتھ(شخص إثبت 
  .ھي المطلوب إثباتھ وھي نفسھا تكون النتیجة بعد أقامة القیاس) تجب إطاعتھ
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  ثباتھإ المطلوب).....................جب إطاعتھتأمیر المؤمنین (أن : إثبت 

  المقدمة الصغرى...................................... إمامأمیر المؤمنین     

  المقدمة الكبرى..................................تجب إطاعتھ    إمامو كل 

  النتیجة....................... . أمیر المؤمنین   تجب إطاعتھ: إذن 

  

  

  

  ) القیاس أقسام( 

 

  .االستثنائي واالقتراني: القیاس إلى قسمین ھماینقسم 

مق�دمتي إح�دى  ف�ي نقیضھاالنتیجة أو ذكرت فیھ وھو ما  :القیاس االستثنائي - ١
  . القیاس

  :مثالھ

  المقدمة الصغرى...................واجب احترامھمحمد ف      إن كان دمحم عالماً  -أ 

   المقدمة الكبرى................................................................لكنھ عالم -

  النتیجة..................................................فمحمد واجب احترامھ: إذن 

  فإننا نجد أن النتیجة قد ذكرت في المقدمة الصغرى
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   ىالمقدم�ة الص�غر.......................فھو ال یعصي هللا    ان خالد عادالً كإن  –ب 
   المقدمة الكبرى.................................................ولكنھ قد عصى هللا –.   

  النتیجة............................................... .ما كان خالد عادالً : إذن 

  قد ذكرت في المقدمة لصغرى  فإننا نجد  نقیض النتیجة

  

    .نقیضھاالنتیجة وال في مقدمتیھ  تذكروھو ما لم  :القیاس االقتراني - ٢

  :مثالھ

   المقدمة الصغرى............................................... متغیّر    العالمــ 

  مة الكبرىالمقد.........................................حادث   متغیروكل  ــ

  النتیجة......... ....................................العالم حادث: إذن 

  لم تذكر ال في المقدمة الصغرى و ال في المقدمة الكبرى) العالم حادث (فالنتیجة 

  

 :االقترانيالقیاس أقسام 

  . الحملي والشرطي :وینقسم القیاس االقتراني إلى قسمین أیضا ھما

  .وھو المؤلف من قضایا حملیة فقط :االقتراني الحملي القیاس- ١

  :مثالھ

  الصغرى............................................طائر    الحمامةــ 
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  الكبرى........................................حیوان   وكل طائرــ 

  النتیجة)...................................حیوان  الحمامة : (إذن 

  

ایا وھ�و المؤل�ف م�ن قض�ایا ش�رطیة فق�ط أو قض� :االقتراني الشرطي القیاس - ٢
  .حملیة وشرطیة

  :مثالھ

   )قضیة حملیة(مقدمة صغرى  ..........................................كلمة   االسم  -أ 

  )قضیة شرطیة(مقدمة كبرى  .......................إما مبنیة أو معربة     الكلمةو -

  )طیةقضیة شر(نتیجة  .......................االسم إما مبني أو معرب: إذن 

  

   )قضیة شرطیة(مقدمة صغرى ..........كان معتصما    كلّما كان الماء جاریا -ب 

  )قضیة شرطیة(مقدمة كبرى ...كان ال ینجس بمالقاة النجاسة     كان معتصماوكلما  -.  

  )قضیة شرطیة(نتیجة .....كان ال ینجس بمالقاة النجاسة   كلما كان الماء جاریا :إذن 
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 ) قتراني الحملياالالقیاس ( 

  

  :حدوده

  :تنقسم حدود االقتراني الحملي إلى ثالثة أقسام ھي

الصغرى و الكب�رى ، ویلع�ب دور  وھو الحدّ المتكرر في المقدمتین :األوسط - ١
  .الرابط الذي یربط بین الحد األصغر و الحد األكبر 

المجھول  ، فھو الشيء الصغرى فقطالمقدمة وھو الحدّ المذكور في  :األصغر - ٢
  .الحكم الذي یؤلف القیاس لغرض معرفة حكمھ ، ویقع موضوعاً في النتیجة 

، فھ�و الحك�م ال�ذي ی�راد  الكب�رى فق�طالمقدم�ة وھو الحدّ الم�ذكور ف�ي  :األكبر - ٣
  .حد األصغر بواسطة القیاس ، ویقع محموالً في النتیجة  لإثباتھ ل

  :مثال 

   المقدمة الصغرى.................................معدن   الحدید

  المقدمة الكبرى....................عنصر بسیط    معدنوكل 

  )الحد األصغر: (وھو الشيء الذي یراد معرفة حكمھ یقال لھ ) الحدید(ــ 

  )الحد األوسط(وھو المفردة التي یتكرر ذكرھا في المقدمتین یقال لھ ) معدن(ــ 

  )الحد األكبر: (إثباتھ للحدید یقال لھ  وھو الحكم الذي یراد) عنصر بسیط(ــ 
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 : في القیاس االقتراني الحملي النتیجة طریقة استخراج

 و ذل�ك ھ�ي القض�یة الت�ي ینتھ�ي إلیھ�ا بع�د تطبی�ق الكب�رى عل�ى الص�غرىالنتیج�ة 
ویك�ون  )الح�د األص�غر(تتك�ون النتیج�ة م�ن ف)  الحد األوسط(الحد المتكرر  ذفبح

و یكون ھ�و المحم�ول ف�ي النتیج�ة  )الحد األكبر( ئماً وھو الموضوع في النتیجة دا
فیك��ون ترتی��ب القی��اس م��ع  الس��ابق المث��ال )الحدی��د عنص��ر بس��یط( :مث��ل   ،دائم��اً 

  :النتیجة كالتالي 

  المقدمة الصغرى................................. دنــمع       الحدید

  قدمة الكبرىالم..................... عنصر بسیط     دنـمعل وك

  النتیجة......................... الحدید  عنصر بسیط: إذن 

  

  

  :القواعد العامة لھ

یج�ب  ــ أي یعطي نتیجة صحیحة دائم�اً ـ�ـ ألجل أن یكون القیاس االقتراني منتجا
  :أن یتوفر على ما یلي

م�ن وج�ود الح�د األوس�ط ف�ي المقدم�ة الص�غرى و فالب�د :  تكرر الحد األوسط - ١
قدم��ة الكب��رى ، ویج��ب أن یك��ون التك��رار ب��اللفظ و المعن��ى مع��اً ، أي أن یك��ون الم

معنى الحد األوسط في الصغرى ھو نفس معن�اه ف�ي الكب�رى ، فالح�د األوس�ط ف�ي 
ونجد أنھ ذكر في المقدمة الكبرى بنفس اللفظ و المعن�ى ) معدن(المثال السابق ھو 

م�ن الح�د األوس�ط ف�ي إح�دى  الذي ذك�ر فی�ھ ف�ي المقدم�ة الص�غرى ، أم�ا اذا قص�د
المقدمتین معناً و قصد منھ في المقدم�ة األخ�رى معن�اً آخ�ر ف�ال یعتب�ر ھ�ذا تك�راراً 

  :للحد األوسط و بالتالي یعطینا القیاس نتیجة كاذبة كما لو قلنا
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  مقدمة صغرى................................... أسد     زید        

  مقدمة كبرى................................. مفترس   أسدوكل  

   نتیجة كاذبة....................................... زید    مفترس 

تكرر باللفظ فقط ولم یتكرر المعن�ى ؛ ألن المقص�ود م�ن أس�د ) أسد(فالحد األوسط 
و المقص�ود م�ن أس�د ف�ي المقدم�ة الكب�رى ) الرج�ل الش�جاع(في المقدمة الصغرى 

  .، و لھذا كانت النتیجة كاذبة ) المعروفالحیوان المفترس (

      

إن القی�اس ل�و ت�ألف م�ن ص�غرى س�البة و كب�رى أي :  أال یتألف من سالبتین - ٢
سالبة فال تكون النتیجة صادقة دائماً ، و المفروض أننا نش�كل قیاس�اً من�تج دائم�اً ، 

  :ولھذا ال ینتج القیاس التالي نتیجة صادقة 

  صغرى................................. حجر ال شيء من اإلنسان    ب

  كبرى..................................... ال شيء من الحجر   بناطق 

  نتیجة كاذبة............................ ال شيء من اإلنسان   بناطق : إذن 

  .لذا ال بد أن تكون إحدى مقدمتي القیاس موجبة أو كل منھما موجبتین

جزئیة و مقدم�ة فإذا تألف القیاس من مقدمة صغرى  : تینتألف من جزئیأال ی - ٣
  :كبرى جزئیة أیضاً فالقیاس ال یكون منتجاً في جمیع األمثلة نحو

  صغرى.....................................بعض اإلنسان     حیوان 

  كبرى.......................................بعض  الحیوان     فرس 

  نتیجة كاذبة............................بعض اإلنسان   فرس :  إذن
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ل��ذا الب��د أن تك��ون إح��دى المق��دمتین قض��یة كلی��ة عل��ى األق��ل أو تك��ون ك��ل م��ن 
  .المقدمتین قضیة كلیة

فل��و ت��ألف القی��اس م��ن مقدم��ة  : یت��ألف م��ن ص��غرى س��البة وكب��رى جزئی��ةأال  - ٤
  :منتجا دائماً نحو صغرى سالبة و مقدمة كبرى كلیة فإنھ ال یكون

  صغرى...............................ال شيء من اإلنسان   بحجر 

  كبرى.........................................وعض الحجر   جسم 

  نتیجة كاذبة ............................إذن بعض اإلنسان  لیس بجسم 

  .نتجة ألن كل إنسان فھو جسم ؛ لذا فإن ھذه الھیئة غیر م

فالنتیجة ھي ثم�رة المق�دمتین وال  : ون نتیجتھ تابعة ألضعف المقدمتینأن تك - ٥
یمكن للثم�رة أن تك�ون أق�وى م�ن األص�ل ال�ذي أخ�ذت من�ھ ، فالس�لب أض�عف م�ن 
اإلیجاب ، فلو كانت إحدى المقدمتین موجبة و األخرى سالبة فالنتیجة تكون سالبة 

إح�دى المق�دمتین كلی�ة و األخ�رى جزئی�ة ، والجزئیة أضعف من الكلیة فل�و كان�ت 
فالنتیجة تكون جزئی�ة ، و ب�الرجوع إل�ى األقیس�ة الس�ابقة تج�دون أنن�ا راعین�ا ھ�ذه 

  . القاعدة في أخذ النتیجة 

  

 :القیاس االقتراني الحملي كیفیة االستدالل ب

ھ��ي أن یعم��د المس��تدل إل��ى ت��ألیف قض��یة أح��د عنص��ریھا ھ��و الجزئ��ي ویض��عھا 
  .صغرى للقیاس

الجزئ�ي بع�د التأك�د م�ن أنھ�ا ق�د  ذل�ك القاعدة الكلیة التي تنطبق عل�ىبحث عن م یث
  .برھن على صدقھا في محلھا
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لو كانت القاعدة من القواعد العامة في الریاضیات أو الفیزی�اء أو الجغرافی�ة  :مثال
الطبیعی��ة، فقب��ل أن ی��درجھا المس��تدل كب��رى للقی��اس، علی��ھ أن یتأك��د م��ن ص��حتھا 

  .حلھا من الریاضیات أو الفیزیاء أو الجغرافیة الطبیعیةوصدقھا في م

والتأك�د م�ن  الت�ي تكش�ف ع�ن حك�م ذل�ك الكل�ي القاع�دة الكلی�ة حصول علىوبعد ال
  .صدقھا یدرجھا كبرى للقیاس

، وذل�ك ب�أن یؤلفھ�ا م�ن األص�غر واألكب�ر، بوض�ع  ثم یعمد إل�ى اس�تخراج النتیج�ة
  .األصغر موضوعا واألكبر محموالً 

  :الخالصة

  :الخطوات التي تتبع في االستدالل بالقیاس ھي ما یلي

  .تعیین المطلوب )١(

  ).المطلوب معرفة حكمھ(تألیف صغرى أحد عنصریھا الجزئي  )٢(

ت��ألیف كب��رى م��ن القاع��دة الكلی��ة الت��ي تنطب��ق عل��ى الجزئ��ي بع��د التأك��د م��ن  )٣(
  .صدقھا

  .محموال استخراج النتیجة بتألیفھا من األصغر موضوعا واألكبر )٤(

  : مثال نطبق فیھ الخطوات السابقة

  عندي نینة ماء سقطت فیھا قطرة دم فھل أن الماء قد تنجس ؟: إذا قال لنا شخص 

  .المطلوب ھو بیان حالة الماء من كونھا نجسة أو طاھرة : تحدید المطلوب . ١

الجزئ�ي ھ�و ھ�ذا : تألیف صغرى أحد عنصریھا الجزئي المراد معرف�ة حكم�ھ . ٢
ء الذي في القنینة فنحن نرید معرفة حكمھ من الطھارة أو النجاسة فنجعلھ ح�داً الما

یثبت لألصغر و  أصغر  ، و تألیف الصغرى یحتاج الى معرفة الحد األوسط الذي
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األكبر حتى یك�ون راب�ط یربطھم�ا ، فنج�د أن ھ�ذا الم�اء ال�ذي نری�د معرف�ة حكم�ھ 
  ).ھذا الماء   ماء قلیل: (ینطبق علیھ أنھ ماء قلیل فنؤلف الصغرى ونقول 

ثم نبحث عن قاعدة كلیة تنطبق على الماء القلیل في مجال الطھ�ارة ، فنج�د أن . ٣
الماء القلیل یتنجس بمجرد مالقاة النجاسة ، فنجعل ھذه القاعدة الكلیة مقدمة كبرى 

  ) .كل ماء قلیل  یتنجس عند مالقاة النجاسة:  (في القیاس فنقول 

ستخراج النتیجة وھي بیان حكم ھذا الم�اء الموج�ود ف�ي القنین�ة نؤلف القیاس ال. ٤
  :فنقول

  مقدمة صغرى ................................... ماء قلیلھذا الماء    

  مقدمة كبرى.........یتنجس عند مالقاة النجاسة    ماء قلیلوكل 

   .ھذا الماء یتنجس عند مالقاة النجاسة: إذن 

  

  

 ) األشكال األربعة( 

االقتراني باعتبار كیفیة وضع الحد األوس�ط ف�ي مقدمتی�ھ إل�ى أربع�ة القیاس ینقسم 
الص�غرى و (ذلك ألن كل مقدمة من المقدمتین و )األشكال األربعة(أقسام تسمى بـ 

عل�ى الح�د األوس�ط فھ�و إم�ا أن یق�ع  محم�والً ف�ي المق�دمتین فھ�و تش�تمل ) الكبرى
متین فھ�و الش�كل الثال�ث أو یك�ون محم�والً الشكل الثاني أو یقع موضوعاً في المق�د

ف��ي الص��غرى موض��وعاً ف��ي الكب��رى فھ��و الش��كل األول أو ب��العكس فھ��و الش��كل 
  :الرابع ، وتفصیل ھذه األشكال ھو 
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 )الشكل األول(

  :تعریفھ

الص��غرى،  المقدم��ة األوس��ط فی��ھ محم��وال ف��يالح��د ھ��و م��ا ك��ان  :الش��كل األول
  :كقولنا  الكبرىالمقدمة موضوعا في 

  المقدمة الصغرى................... إنسان زید               

  المقدمة الكبرى.....................ناطق     إنسان وكل  

  النتیجة..............................زید  ناطق : إذن 

  

  :شروطھ

یشترط فیھ باإلضافة  أي یعطي نتائج صحیحة  ألجل أن یكون الشكل األول منتجا
  :روط العامة المتقدمة ما یليإلى الش

  .موجبة ى فیھ قضیةصغرالمقدمة أن تكون  - ١

  :فلو كانت صغراه سالبة لما أعطى نتائج صحیحة دائماً كقولنا  

  صغرى.................... بحجرالشيء من اإلنسان     

  كبرى......................جسم         حجروكل       

  نتیجة.................إذن الشيء من اإلنسان بجسم

سم ، و السبب في ك�ذب النتیج�ة وھذه النتیجة كاذبة كما ترى ألن كل إنسان فھو ج
  الصغرى كانت قضیة سالبة المقدمة ھو أن
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    .كلیة ى فیھ قضیةكبرالمقدمة الأن تكون  - ٢

  :فلو كانت كبراه جزئیة لما أعطى نتائج صحیحة دائماً كقولنا  

  صغرى................... یوانحكل إنسان           

  كبرى ...................فرس     الحیوانوبعض 

  نتیجة.............بعض اإلنسان  فرس : إذن 

  قضیة جزئیة كانت الكبرى ألن المقدمة وھذه نتیجة كاذبة

فالش��كل األول عن��دما تت��وفر فی��ھ الش��روط الخاص��ة ب��ھ أي عن��دما تك��ون المقدم��ة 
كون المقدمة الكبرى كلیة فإنھ یعطي نتائج صحیحة دائم�اً الصغرى فیھ موجبة و ت

  .إذا كانت مقدماتھ قضایا صادقة

  

 :أقسامھ

إذا ت��وفر الش��كل األول عل��ى ش��روط اإلنت��اج العام��ة والخاص��ة ب��ھ تك��ون أقس��امھ 
أن تك�ون م�ن إح�دى  فیھ قض�یة فالب�د، وذلك ألن المقدمة الصغرى المنتجة أربعة 

ك�ون س�البة كلی�ة ، فھي إما أن تكون موجب�ة كلی�ة أو تالقضایا المحصورة األربعة 
أو تكون موجب�ة جزئی�ة أو س�البة جزئی�ة ، وك�ذلك المقدم�ة الكب�رى الب�د أن تك�ون 

  .إحدى ھذه المحصورات األربعة 

إذن ھناك أربعة احتماالت للمقدم�ة الص�غرى و أربع�ة احتم�االت للمقدم�ة الكب�رى 
ھ��ذه االحتم��االت ھ��ي س��تة عش��ر قیاس��اً فتك��ون األقیس��ة المحتمل��ة الت��ي تتك��ون م��ن 

ولكن لیس جمیع ھذه األقیسة تتحقق فیھا ش�روط الش�كل األول الخاص�ة ب�ل أربع�ة 
  أقیسة فقط ھي من تتوفر فیھا ھذه الشروط فتكون ھذه األربعة فقط ھي المنتجة ، 
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الشرط األول تسقط فیھ ثمانیة أقیسة  تكون فیھا المقدمة الصغرى سالبة  وذلك ألن
إیج��اب (ف��إن ھ��ذه األقیس��ة ال تحق��ق الش��رط األول م��ن ش��روط الش��كل األول ل��ذا 

  .فھي ساقطة عن االعتبار) الصغرى

تس�قط بس�ببھ أربع�ة أقیس�ة تك�ون فیھ�ا المقدم�ة ) كلیة الكب�رى(ثم أن الشرط الثاني 
الكبرى جزئیة لذا فھي س�اقطة ع�ن االعتب�ار لع�دم تحقیقھ�ا للش�رط الث�اني ، فتبق�ى 

تحقق كال الشرطین فتكون ھذه األقیسة األربعة فقط ھي المنتج�ة  أربعة أقیسة فقط
، ویعب�ر ع�ن ك�ل قی��اس م�ن ھ�ذه األقیس�ة األربع��ة  أدن��اهو كم�ا مب�ین ف�ي المخط�ط 

  : بالضرب ، فالضروب المنتجة في الشكل األول ھي 

   

    

  

  

  

  

  )الشكل األول (                                     

  ( * ) أسقطنا بالشرط األول ثمانیة ضروب رمزنا لھا برمز  – ١

   ١)@ ( أسقطنا بالشرط الثاني أربعة ضروب رمزنا لھا بالرمز  – ٢

  

                                                           
١
رمز للقضیة السالبة ) ال(الكلیة ،  رمز للقضیة الموجبة) كل: (الرموز المذكورة في المخطط ھي كالتالي  

 .رمز للقضیة السالبة الجزئیة) س(رمز للقضیة الموجبة الجزئیة ، ) ع(الكلیة ، 

  صغرى
  

  كبرى
  س  ع  ال  كل

    كل
    ١  

  
   *  

  
   ٣  

  
   *  

    ال
    ٢  

  
   *  

  
  ٤  

  
   *  

    ع
   @  

  
   *  

  
   @  

  
   *  

     س
   @  

  
   *  

  
   @  

  
   *  
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  .راه من موجبة كلیة، وكبراه من موجبة كلیة أیضاوتتألف صغ :األولالضرب 

وذلك ألن الصغرى موجبة و الكبرى موجبة فتكون النتیجة ،  موجبة كلیة :وینتج
   .موجبة ، وألن الصغرى كلیة و الكبرى كلیة فتكون النتیجة كلیة

  :ھمثال

  صغرى..........مسكر      كل خمر           

  كبرى.............حرام     مسكروكل         

  نتیجة..............كل خمر حرام:  إذن      

  

  .وتتألف صغراه من موجبة كلیة وكبراه من سالبة كلیة :الثانيالضرب 

، وذلك ألن الصغرى س�البة و الكب�رى موجب�ة فالنتیج�ة تك�ون  سالبة كلیة :وینتج
الكب�رى  سالبة ألنھا تتبع أضعف المقدمتین وھي السالبة ، ث�م إن الص�غرى كلی�ة و

  .كلیة فتكون النتیجة كلیة

  :مثالھ

  صغرى...............مسكر       ل خمرــــــك         

  كبرى..............بنافع    المسكروال شيء من    

  نتیجة..............ال شيء من الخمر بنافع:  إذن 

  

  .وتتألف صغراه من موجبة جزئیة وكبراه من موجبة كلیة :الثالثالضرب 
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، ألن الص�غرى موجب��ة و الكب�رى موجب�ة فتك�ون النتیج��ة  موجب�ة جزئی�ة :تجوین�
موجبة ، و ألن الصغرى جزئیة و الكبرى كلیة فالنتیج�ة تك�ون جزئی�ة ألنھ�ا تتب�ع 

  .أضعف المقدمتین وھي الجزئیة

   :مثالھ

   صغرى...............حدید          بعض المعدن             

  كبرى..........یتمدد بالحرارة        حدیدوكل              

  نتیجة........بعض المعدن یتمدد بالحرارة: إذن           

  

  .وتتألف صغراه من موجبة جزئیة وكبراه من سالبة كلیة :الرابعالضرب 

، ألن الصغرى موجبة و الكبرى سالبة فالنتیجة تكون س�البة  سالبة جزئیة :وینتج
لسالبة ، ثم أن الصغرى جزئیة و الكبرى كلی�ة ألنھا تتبع أضعف المقدمتین وھي ا

  .فالنتیجة تكون جزئیة ألنھا تتبع أضعف المقدمتین وھي الجزئیة

   :مثالھ

   صغرى............... لھ أذنان         بعض الطیور           

  كبرى................. یبیض      لھ أذنانوال شيء مما       

  نتیجة..................... بعض الطیور ال یبیض:    إذن 
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 )الشكل الثاني(

  :تعریفھ

الص�غرى و  األوس�ط فی�ھ محم�وال ف�ي المق�دمتینالح�د ھ�و م�ا ك�ان  :الشكل الث�اني
  .معا الكبرى

  :شروطھ

یشترط فی�ھ  ــ أي یعطي نتائج صحیحة دائماً ــ ألجل أن یكون الشكل الثاني منتجا
  :باإلضافة إلى الشروط العامة ما یلي

  .أي تكون إحداھما موجبة واألخرى سالبة –تختلف مقدمتاه بالكیف  أن - ١

فلو كان�ت مق�دمتاه متح�دتین ف�ي الكی�ف أي ك�ل منھم�ا موجب�ة أو ك�ل منھم�ا س�البة 
  :كقولنا ألعطى نتائج كاذبة في بعض األمثلة

  :مثال لمقدمتین موجبتین تعطیان نتیجة كاذبة 

  رىصغ...............الحیوان كل  فرس         

  كبرى................ حیوان وكل إنسان       

  نتیجة ................كل فرس إنسان : إذن   

  :مثال لمقدمتین سالبتین تعطیان نتیجة كاذبة 

  صغرى.........بحجر  الشيء من اإلنسان       

  كبرى......... بحجرال شيء من الناطق        

  نتیجة. ......ال شيء من اإلنسان بناطق : إذن 
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  .أن تكون كبراه كلیة - ٢

  :فلو كانت كبراه جزئیة ألعطى نتائج كاذبة في بعض األمثلة كقولنا 

  صغرى...............إنسان       ل ضاحكــــــــــــــك       

  كبرى...............الحیوان  لیس   بإنسان و بعض        

  نتیجة......................بعض الضاحك لیس بإنسان      

  وھي نتیجة كاذبة ألن كل ضاحك إنسان

  

  

  : أقسامھ

إذا ت��وفر الش��كل الث��اني عل��ى ش��روط اإلنت��اج العام��ة والخاص��ة ب��ھ تك��ون أقس��امھ 
الض�روب غی�ر المنتج�ة كم�ا مب�ین ف�ي  أربعة ضروب وذل�ك لس�قوط المنتجة ھي 
  .الجدول أدناه
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  )الشكل الثاني ( 

فتسقط بالشرط األول ثمانیة ضروب المتحدة بالكیف ، أربعة منھ مؤلفة من   -  ١
   (*) رمزنا لھا األربعة األخرى مؤلفة من سالبتینموجبتین و

رمزنا لھا  تكون فیھا الكبرى جزئیة الثاني أربعة ضروب وتسقط بالشرط  - ٢ 
  ) @(بالرمز 

  

  :والضروب األربعة المنتجة ھي 

  .سالبة كلیة ىموجبة كلیة وكبر ىصغر من  تألفیو :األول

  .النتیجة تتبع أضعف المقدمتین: بحسب قاعدة  سالبة كلیة :وینتج

  صغرى

 كبرى

 س ع ال كل

   كل

   *  

  

  ٢   

  

  * 

  

  ٤   
   ال

  ١  

  

   * 

  

  ٣   

  

   * 
   ع

   * 

  

  @    

  

  * 

  

  @  
    س

  @ 

  

   * 

  

  @ 

  

   * 
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   :مثالھ

  رىصغ..................... ذو ظلف     كل مجتر

  كبرى...........بذي ظلف  وال شيء من الطائر

  نتیجة.................بطائر ال شيء من المجتر 

  

  .موجبة كلیة ىسالبة كلیة وكبر ىصغرمن تألف یو :الثاني

  .سالبة كلیة :وینتج

  :مثالھ

  صغرى............. بناجح   ال طالب من الكسالى 

  كبرى..............................ناجح   وكل مجد 

  نتیجة...................ال طالب من الكسالى بمجد

  

                          .سالبة كلیةى موجبة جزئیة وكبر ىصغرمن تألف یو :الثالث
                                                                             .سالبة جزئیة :وینتج

   :مثالھ.

                                                                                      صغرى............... ذھب            بعض المعدن
كبرى                                                          .................بذھب    وال شي من الفضة.

  نتیجة....................بعض المعدن لیس بفضة
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  .موجبة كلیة ىسالبة جزئیة وكبر ىصغرمن تألف یو :الرابع

  .سالبة جزئیة :وینتج

                                                                                                  :مثالھ
  صغرى..................... بمعدن  بعض الجسم لیس 

  كبرى  ........................نمعد           وكل ذھب 

  نتیجة........................   بعض الجسم لیس بذھب

  

  )الشكل الثالث(

  :تعریفھ

الص�غرى و  األوس�ط فی�ھ موض�وعا ف�ي المق�دمتینالحد ھو ما كان  :الشكل الثالث
  .معا الكبرى

ط ألجل أن یكون الشكل الثالث منتجا یشترط فی�ھ باإلض�افة إل�ى الش�رو  :شروطھ
  :العامة ما یلي

  .أن تكون صغراه موجبة - ١

  :كانت صغراه قضیة سالبة لما أعطى نتیجة صحیحة في بعض األمثلة كقولنا  فلو

                                                      صغرى.......... لیس  بإنسان  الحیوان بعض 
                                                                    كبرى ......................جسم    حیوان و كل 

  نتیجة .............. بعض اإلنسان لیس بجسم 

  .الصغرى سالبة ألن ذبةفھذه النتیجة كا
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  .أو تكون كل من مقدمتیھ كلیة أن تكون إحدى مقدمتیھ كلیة - ٢

  :األمثلة كقولنا  فلو كانت كل من مقدمتیھ جزئیة لكانت نتائجھ كاذبة في بعض

                                                                            صغرى...............إنسان    الحیوان بعض 
                                                                             كبرى..... ..........فرس    الحیوانوبعض 
  نتیجة................. نسان  فرس بعض اإل

وم�ن الواض�ح أن ھ�ذا . فكذب ھ�ذه النتیج�ة ك�ان بس�بب جزئی�ة ك�ل م�ن المق�دمتین 
الش��رط ھ��و م��ن الش��روط العام��ة للقی��اس االقتران��ي الت��ي تق��دم بیانھ��ا و إنم��ا ذك��ره 

الخاص��ة ألن الش��روط الخاص��ة ھن��ا ال تغن��ي ع��ن ذك��ر المص��نف ف��ي الش��روط 
   .١الشروط العامة

  :امھأقس

ـ��ـ أي القواع��د العام��ة للقی��اس  إذا ت��وفر الش��كل الثال��ث عل��ى ش��روط اإلنت��اج العام��ة
بأن تكون صغراه موجبة و تكون إحدى مقدمتیھ أو كل من  والخاصة  االقتراني ــ

موض��ح ف��ي  م��اس��تة ض��روب كتك��ون أقس��امھ المنتج��ة ھ��ي مقدمتی��ھ كلی��ة عن��دھا 
  : الجدول أدناه

                                                           
١
القواعد العامة ( عندما یكون ذكر الشروط الخاصة للشكل مغنیا عن لشروط العامة فال تذكر الشروط العامة  

ني ، أما إذا لم تغن الشروط الخاصة عن الشروط العامة كما في الشكل األول و الشكل الثا) للقیاس االقتراني
  .فالبد من ذكر الشروط العامة أو بعض الشروط العامة بحسب الحاجة لذكرھا

ــ إیجاب الصغرى ، وھذا الشرط یغني ذكره عن ذكر الشرط  ١: الشروط الخاصة للشكل األول ھي : مثال 
ــ كلیة  ٢. الصغرى ھنا موجبة فلم یتألف القیاس من سالبتین ؛ ألن) أال یتكون القیاس من سالبتین(العام وھو 

؛ ألن الكبرى ھنا كلیة ) أال یتألف القیاس من جزئیتین( الكبرى ، وھذا الشرط یغني عن ذكر الشرط العام وھو 
نستغني بھما عن ذكر الشرط الثالث من الشروط  ١،٢ومن مجموع الشرطین . فلم یتألف القیاس من جزئیتین 

؛ ألن الصغرى ھنا موجبة و الكبرى كلیة ، ) أال یتألف القیاس من صغرى سالبة و كبرى جزئیة(مة وھو العا
  .ولھذا لم یذكر المصنف أي شرط من الشروط العامة في الشكل األول

فھو یغني عن الشرط األول و الثالث ) أن تكون كبراه موجبة(أما في الشكل الثالث فإن الشرط الخاص بھ وھو 
أال یتألف القیاس من صغرى سالبة و كبرى (و ) أال یتألف القیاس من سالبتین : (شروط العامة أعني من ال
ألن ) أال یتألف القیاس من جزئیتین(ولكنھ ال یغني عن ذكر الشرط الثاني من الشروط العامة أعني ) جزئیة

ا أحتاج أن یذكر الشرط الثاني من القیاس ھنا یمكن أن تكون صغراه موجبة ولكن كل من مقدمتیھ جزئیة ، و لھذ
  .الشروط العامة ي ضمن الشروط الخاصة للشكل الثالث
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  )الشكل الثالث ( 

وھي (*)  فتسقط بالشرط األول ثمانیة ضروب رمزنا لھا بالرمز  – ١
  الضروب المؤلفة من صغرى سالبة

جزئیتین  ن ھما المؤلفان من موجبتیني ضرباویسقط بالشرط الثان – ٢
  @(والمؤلف من موجبة جزئیة و سالبة جزئیة رمزنا لھما بالرمز

  

  :فالضروب المنتجة ھي 

  .وتتألف صغراه من موجبة كلیة وكبراه من موجبة كلیة أیضا :األول

  .موجبة جزئیة :وینتج

  صغرى 

 كبرى

 س ع ال كل

   كل

   ١  

  

   * 

  

  ٣    

  

   * 
   ال

   ٢  

  

   * 

  

  ٦   

  

   * 
   ع

   ٤ 

  

   * 

  

 @ 

  

   *  
    س

   ٥  

   

   *  

  

  @ 

  

   * 
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                                                                                                               :مثالھ
                                                                                               صغرى....................  معدن       ذھبكل 

                                                                        كبرى                    ................ غالي الثمن    ذھبوكل 
  نتیجة...............  بعض المعدن غالي الثمن

س�البة  :وین�تج  .وتتألف ص�غراه م�ن موجب�ة كلی�ة وكب�راه م�ن س�البة كلی�ة :الثاني
  .جزئیة

                                                                                                        :مثالھ
                                                                                             صغرى............................ معدن        ذھب ل ـــــــــــك

كبرى                                                                           .............................بفضة   الذھبوال شيء من 
  نتیجة..................................بعض المعدن لیس بفضة

 :وین��تج  .وتت��ألف ص��غراه م��ن موجب��ة جزئی��ة وكب��راه م��ن موجب��ة كلی��ة :الثال��ث
  .موجبة جزئیة

                                                                                                    : مثالھ
                                                                                       صغرى...................  أبیض    الطائر بعض 
                                                                                     كبرى....................  حیوان       طائر وكل 

  نتیجة.....................   بعض األبیض حیوان

 :وین��تج  .وتت��ألف ص��غراه م��ن موجب��ة كلی��ة وكب��راه م��ن موجب��ة جزئی��ة :الراب��ع
  .موجبة جزئیة

                                                                                                            : مثالھ
                                                                                            صغرى..................  حیوان        رــــــطائكل 

                                                                                           كبرى...................  أبیض      الطائروبعض 
  نتیجة.........................بعض الحیوان أبیض

 :وین��تج  .وتت��ألف ص��غراه م��ن موجب��ة كلی��ة وكب��راه م��ن س��البة جزئی��ة :الخ��امس
  .سالبة جزئیة
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                                                                                                : مثالھ
                                                                                        صغرى................. حّساس             وانـــــــــحیكل 

                                                                             كبرى.................   لیس بإنسان     الحیوان وبعض 
  نتیجة......................   بعض الحساس لیس بإنسان

سالبة  :وینتج  .وتتألف صغراه من موجبة جزئیة وكبراه من سالبة كلیة :السادس
  .جزئیة

                                                                                                       : مثالھ
                                                                                              صغرى..................   معدن       ذھبــــالعض ـــــب

                                                                                 برىك..................   بحدید    الذھبوال شيء من 
  نتیجة....................... .بعض المعدن لیس بحدید

  

  

  

 ) الشكل الرابع( 

  :تعریفھ

الص��غرى المقدم��ة األوس��ط فی��ھ موض��وعا ف��ي الح��د ھ��و م��ا ك��ان  :الش��كل الراب��ع
  :ولنا كق الكبرىالمقدمة ومحموال في 

                                                                    صغرى  ................. ناطق            اإلنسانكل  
                                                                                    كبرى...................  إنسانوبعض الحیوان    

  نتیجة................. بعض الناطق حیوان : إذن 
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                                                                                          :شروطھ
ألجل أن یكون الشكل الرابع منتجا یشترط فیھ باإلضافة إلى الشروط العامة ما 

  :یلي

  .یھ سالبة جزئیةأن ال تكون إحدى مقدمت - ١

  :لما كان منتجاً في بعض األمثلة كقولنا فلو كانت إحدى مقدماتھ سالبة جزئیة 

صغرى                                                ................. لیس بإنسان       الحیوانبعض 
                                كبرى               ........................ حیوان و كل ناطق          

  نتیجة................ بعض اإلنسان لیس بناطق : إذن 

                                         .أن تكون صغراه كلیة إذا كانت مقدمتاه موجبتین - ٢
فعندما تكون الصغرى موجبة و الكبرى موجبة یجب أن تكون المقدمة الصغرى 

ت الصغرى جزئیة و كانت المقدمتان موجبتین فإنھا ال تنتج في كلیة ، أما لو كان
  :  بعض األمثلة نتیجة صادقة كقولنا 

صغرى                                                             .................... ناطق     الحیوانبعض 
                                          كبرى             ................... حیوان  و كل فرس      

  نتیجة.............. بعض الناطق  فرس : إذن 

  

  :أقسامھ

ب��ھ تك��ون أقس��امھ إذا ت��وفر الش��كل الراب��ع عل��ى ش��روط اإلنت��اج العام��ة والخاص��ة 
خمسة لسقوط أحد عش�ر ض�رباً م�ن الض�روب الس�تة عش�ر المحتمل�ة المنتجة ھي 

و الش��روط الخاص��ة بالش��كل الراب��ع و كم��ا مب��ین لع��دم تحقیقھ��ا للش��روط العام��ة أ
  :بالجدول أدناه 

  



 ~184 ~ 
 

  

  ) الشكل الرابع( 

) ال یتألف القیاس من س�البتین (األول من الشروط العامة وھو  ــ تسقط بالشرط ١
  (*)و رمزنا لھا بالرمز ، أربعة ضروب كانت فیھا كل من المقدمتین سالبة 

ال یتألف القیاس من ج�زئیتین ( ــ تسقط بالشرط الثاني من الشروط العامة وھو  ٢
  )&(ھا بالرمز ثالثة ضروب كانت فیھا كل من المقدمتین جزئیة ، و رمزنا ل) 

ال یتألف القیاس م�ن ص�غرى ( ــ یسقط بالشرط الثالث من الشروط العامة وھو  ٣
  )@(ضرب واحد ، و رمزنا لھ بالرمز ) سالبة و كبرى جزئیة 

  صغرى       

 كبرى

 س ع ال كل

   كل

   ١  

  

   ٣   

  

   $ 

  

   # 
   ال

   ٤  

  

    * 

  

   ٥ 

  

    * 
               ع

   ٢   

  

   @ 

  

    & 

  

   &  
    س

   # 

  

    * 

  

    & 

  

   * 
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أال تك�ون إح�دى (ــ یس�قط بالش�رط األول م�ن الش�روط الخاص�ة بالش�كل الراب�ع  ٤
سالبة جزئی�ة و الض�رب  ضربان األول كانت لصغرى فیھ) مقدمتیھ سالبة جزئیة 

  )#(الثاني كانت فیھ الكبرى سالبة جزئیة ، ورمزنا لھما بالرمز 

أن تك�ون ص�غراه (ــ یسقط بالشرط الثاني من الشروط الخاصة بالش�كل الراب�ع  ٥
ض��رب واح��د وھ��و م��ا كان��ت ص��غراه موجب��ة ) كلی��ة إذا كان��ت مق��دمتاه م��وجبتین 

  ) $(لرمز جزئیة و كبراه موجبة كلیة ، و رمزنا لھ با

  

  :والضروب الخمسة المنتجة ھي 

 :وین��تج .وتت�ألف ص��غراه م�ن موجب��ة كلی��ة وكب�راه م��ن موجب��ة كلی�ة أیض��ا :األول
  .موجبة جزئیة

  :مثالھ

                                                               صغرى............  حیوان     إنسان كل 
كبرى                                                            .. .......... إنسان   وكل ناطق 

  نتیجة............ بعض الحیوان ناطق

نالحظ في ھذا الضرب أن النتیجة جزئیة رغم أن كل من المقدمتین كلیة فكان 
المتوقع أن تكون النتیجة موجبة كلیة ، و لكن ألن النتیجة لو كانت موجبة كلیة في 

ب لكانت كاذبة في بعض األمثلة كھذا المثال الذي ذكره المصنف ، ھذا الضر
نتیجة كاذبة ، وحیث ألن الموجبة الجزئیة ) كل حیوان ناطق: (لوضوح أن قولنا 

تكون صادقة في جمیع األمثلة فقد جعل المناطقة نتیجة ھذا الضرب موجبة 
  .ألمثلةجزئیة و لیست موجبة كلیة للمحافظة على صدق النتیجة في جمیع ا

موجب�ة  :وینتج .وتتألف صغراه من موجبة كلیة وكبراه من موجبة جزئیة :الثاني
  .جزئیة
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                                                                                                        :مثالھ
                                                                                       صغرى .............  حیوان       انـــــإنسكل 

                                                                                           كبرى...............  إنسان    وبعض الولود 
  نتیجة..................   بعض الحیوان ولود

س�البة  :وین�تج  .وتتألف ص�غراه م�ن س�البة كلی�ة وكب�راه م�ن موجب�ة كلی�ة :الثالث
  .كلیة

                                                                                                        : مثالھ
                                                                                      صغرى..............  بجماد    اإلنسانال شيء من 

                                                                                                كبرى.............  إنسان      اطق ــــــل نــــــوك
  نتیجة.................. ال شيء من الجماد بناطق

س��البة  :وین�تج .وتت�ألف ص��غراه م�ن موجب�ة كلی��ة وكب�راه م�ن س��البة كلی�ة :عالراب�
  .جزئیة

                                                                                                          :مثالھ
                                                                                               صغرى...................  یتبخر     ائلــــــــــسكل 

                                                                              كبرى...................  بسائلال شيء من الحدید 
  نتیجة.................  بعض ما یتبخر لیس بحدید

ظ أن النتیجة كانت جزئیة رغم أن كل من المقدمتین كانت كلیة و السبب ھنا نالح
في ذلك ھو نفس السبب الذي ذكرناه في نتیجة الضرب األول من ھذا الشكل 

  .فراجع 

سالبة  :وینتج .وتتألف صغراه من موجبة جزئیة وكبراه من سالبة كلیة :الخامس
                                                                                                .جزئیة
                                                                                                  : مثالھ

                                                                                         صغرى...............  یتبخر       ائلـــــــالسبعض 
                                                                             كبرى..............   بسائل     ال شيء من الحدید

  نتیجة................  تبخر لیس بحدیدبعض ما ی
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  :مالحظة

ن��واع القی��اس وھ��ي القی��اس االقتران��ي ل��م یتط��رق الش��یخ المص��نف لبی��ان ب��اقي أ
قس�ام القی�اس أالشرطي و القیاس االستثنائي واكتفى بذكر أمثلة لھا عند الكالم عن 

وس�وف ی�أتي بیانھ�ا إذ ال یناسب ھذا الكت�اب المختص�ر ذكرھ�ا لط�ول الك�الم فیھ�ا 
   .مفصالً في منطق الشیخ المظفر رحمھ هللا تعالى بإذنھ تعالى

  :أھمیة القیاس

أھمی��ة القی��اس ف��ي كون��ھ یج��رى ف��ي جمی��ع العل��وم ، فف��ي ك��ل عل��م ل��و تأملن��ا  تكم��ن
تفكیرن��ا عن��دما نطب��ق القواع��د الكلی��ة عل��ى مص��ادیقھا فإنن��ا نس��تعمل القی��اس س��واء 
شعرنا بذلك أو لم نشعر ، وعلى الطالب أن یتأمل في طریقة تفكیره أثن�اء دراس�تھ 

ضرب بعض األمثلة عل�ى ذل�ك لكي یتضح لھ سعة استعمال القیاس في العلوم و لن
  :لغرض التنبیھ 

فھ�و ) كت�ب زی�د درس�ھ : ( ـ عندما یحاول الطالب أعراب كلمة زید في الجمل�ة  ١
  : یقول في نفسھ 

                                                         )في ھذه الجملة....... ( فاعل زیـــــــــــــد   
                                                                                 مرفوع            فاعل وكل

  زید فاعل مرفوع: فیقول ........   إذن زید مرفوع

ھل أخطأ یونس علیھ السالم بتركھ قومھ و : ـ عنما یسأل الطالب في العقائد  ٢
  ذھابھ عنھم ؟ 

                                                                                 :                               فإنھ یقول 
نبي                                                                                                یونس علیھ الســــــالم   

                                                     معصوم عن الخطأ                          نبي     وكل
فیبحث عن تأویل لتصرف ......  إذن یونس علیھ السالم معصوم عن الخطأ

  . یونس علیھ السالم
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  ) االستقراء( 

ھذا ھو النوع الثاني من أنواع االستدالل المباشر ولھ أھمیة بالغة في الحیاة 
تضح إنشاء هللا تعالى ، وقد توسع الشیخ العلمیة و العملیة لإلنسان كما سی

المصنف رحمھ هللا تعالى في بعض مباحث االستقراء على غیر عادتھ من 
االختصار في بیان مطالب ھذا الكتاب و لعل السر في ذلك أن بعض مطالب 
االستقراء الحدیثة كمراحل االستقراء لم یذكرھا الشیخ المظفر رحمھ هللا تعالى 

أراد الشیخ المصنف أال تفوت الطالب فرصة اإلطالع على ھذه في منطقھ و لھذا 
 .المباحث المھمة فجزاه هللا تعالى خیرا على ما بذل من جھد في خدمة طلبة العلم

  :تعریفھ

  ).قاعدة عامة(ھو تتبع الجزئیات للحصول على حكم كلي : االستقراء

  :شرح التعریف

الح�ظ حك�م أف�راد ذل�ك الن�وع ، أي ن نعني ب�ذلك ھ�و أن نتتب�ع جزئی�ات ن�وع مع�ین
ألج�ل أن نع�رف  فرداً ف�ردا إم�ا جمی�ع األف�راد أو مجموع�ة م�ن أف�راد ذل�ك الن�وع 

  .الحكم الكلي الذي ینطبق علیھا، فنؤلف منھ قاعدة عامة

في مختلف الجمل في اللغة العربیة ) الفاعل(أن نستقري ونتتبع استعمال  :مثل
القران الكریم من جمل باعتباره أقدم فنالحظ ما ورد في لنعرف حكمھ اإلعرابي،

نص موثوق بھ وصلنا باللغة العربیة ، كذلك نالحظ الجمل التي تكلم بھا العرب 
فنرى أن الكلمة  سواء في شعرھم أم في نثرھم من خطب و رسائل وصلت إلینا ،

كما في الجمل  تكون مرفوعة تتبعناھا في مختلف الجمل التي التي تقع فاعال
                                                                                                          :التالیة 

                                                                                                مثالً     هللاُ ــ ضرب  ١
                                  أم ھل عرفت الدار بعد توھم   من متردم   الشعراءُ ــ ھل غادر  ٢
من أحب علیاً                                                                            هللاُ أحب ــ  ٣
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ً .........ــ  ٤ ،  الخ من الجمل التي نجد فیھا أن الفاعل في كل جملة جاء مرفوعا
إلى  نانتھیفاجزئیات الفاعل أي مصادیق الفاعل قد تتبعناھا فھذه مجموعة من 

، فنؤلف من ھذه  )أن الفاعل في لغة العرب مرفوع(: وھي :النتیجة التالیة

حصلنا من خالل ، فنكون قد  )كل فاعل مرفوع(: النتیجة قاعدة عامة وھي
في كل  على قاعدة عامة تنفعنا في معرفة حكم الفاعل) تتبع الجزئیات(االستقراء 

  .جملة عربیة ترد علینا

  :و مثال آخر یتضح بھ المطلوب 

لو أن عالما في الطب أراد معرفة تأثیر دواء معین على الجھاز الھظمي للحیوان 
، فأحضر مجموعة من األرانب وأخذ یحقن ھذه األرانب بالدواء الذي یراد 

و ھكذا حصل معرفة تأثیره ، فوجد أن األرنب األول حصل لدیھ إسھال مثالً ، 
جمیع ھذه األرانب أصیبت أن الخ فوجد ......مع األرنب الثاني و الثالث و

عندھا یتوصل العالم إلى قاعدة عامة تنطبق على كل أرنب سواء باإلسھال 
إن كل (وھي  األرانب التي أجرى علیھا االختبار أو التي لم یجري علیھا االختبار

   . )أرنب یحقن بھذا الدواء یصاب باإلسھال

  

  :أقسامھ

عل���ى أس���اس ع���دد األف���راد الت���ي تتبعناھ���ا ف���ي ینقس���م االس���تقراء إل���ى قس���مین 
  .االستقراء التام واالستقراء الناقص: ھمااالستقراء 

  : االستقراء التام - ١

ھل : كما لو أردنا أن نعرف. ھو تتبع جمیع جزئیات الكلي المطلوب معرفة حكمھ
فإنن�ا نس�تقري ك�ل . ألشرف طالب�اً أف�ریقیینأن من بین الطلبة الدینیین في النجف ا

فنسأل كل طالب موجود في حوزة النجف طالب موجود في النجف استقراًء كامال 
ھناك مجموع�ة م�ن الطلب�ة األف�ریقیین ف�ي ( وھي حتى ننتھي إلى نتیجةاألشرف 

ھذا النوع من االستقراء الكامل الش�امل لجمی�ع جزئی�ات . ) حوزة النجف األشرف
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و الجزئیات ھ�م الطلب�ة ال�ذین یدرس�ون ف�ي ھ�ذه ) طالب في حوزة النجف(الكلي في مثالنا ھو ــ الكلي 
الخ فإن عنوان طالب ینطبق على ك�ل واح�د ......... حسن ، عباس ، علي كاظم ، : الحوزة وھم كل من 

ة منھ واالنتھاء إلى النتیج ــمن ھؤالء الطلبة و لھذا یعبر عنھم جزئیات الكلي أي مصادیق الكلي 
وھ��ذا القس��م م��ن االس��تقراء یفی��د الیق��ین بالنتیج��ة الت��ي  )االس��تقراء الت��ام( یس��مى ب��ـ

 % ١٠٠نتوصل إلیھا من خالل ھذا االس�تقراء أي یفی�د التص�دیق بالنتیج�ة بدرج�ة 
ولك�ن االس��تقراء الت��ام ف�ي أغل��ب األحی��ان یك�ون متع��ذر ألن��ھ یس�تدعي تتب��ع جمی��ع 

ن خارج قدرة اإلنسان في الغالب ، فم�ثالً م�ن المصادیق وھذا النوع من التتبع یكو
أراد أن یستقريء الحدید اس�تقراءاً تام�اً لمعرف�ة خواص�ھ فعلی�ھ أن یتب�ع ك�ل أف�راد 
الحدید الموجودة في الكون ولیس في الكرة األرضیة فقط بل ولیس الموج�ودة ف�ي 

  .زمان معین بل في جمیع األزمنة وھذا واضح التعذر 

  : االستقراء الناقص - ٢

كم��ا ل��و أراد الع��الم . وھ��و تتب��ع بع��ض جزئی��ات الكل��ي المطل��وب معرف��ة حكم��ھ
الكیمی��ائي معرف��ة م��دى ت��أثیر الض��غط عل��ى الغ��ازات، فإن��ھ یج��ري التجرب��ة عل��ى 

موض�وع (بعض الغازات، وعندما یرى أنھ كلما زاد الضغط على ھ�ذه الجزئی�ات 
ن�ة تح�ت درج��ة ق�ّل حجمھ�ا وكلم�ا نق�ص الض��غط زاد حجمھ�ا بنس�بة معی) التجرب�ة

حرارة معینة، یتخذ من ھ�ذه الظ�اھرة الطبیعی�ة الت�ي الحظھ�ا أثن�اء التجرب�ة حكم�ا 
ك�ل غ�از إذا زاد ( :قاعدت�ھ العام�ة –عل�ى ض�وئھ  –عاما لجمیع الغ�ازات، فیض�ع 

الض�غط علی��ھ ق�ّل حجم��ھ وإذا نق��ص الض�غط عن��ھ زاد حجم��ھ بنس�بة معین��ة تح��ت 
  ).درجة حرارة معینة

ھل أن درجة زاویتي القاعدة في المثل�ث :  ي متى أراد معرفةوھكذا العالم الریاض
  متساوي الساقین متساویتان أو ال؟

فإنھ یقیم البرھان على مثال واحد أو مثالین، ومنھ یعّمم الحكم إلى جمی�ع جزئی�ات 
ك��ل مثل��ث متس��اوي ( :فیض��ع القاع��دة العام��ة التالی��ةالمثل��ث متس��اوي الس��اقین، 
وھذان المثاالن م�ن االس�تقراء الن�اقص  ).یھ متساویتانالساقین، زاویتا القاعدة ف

یفی�دان الیق�ین أیض�اً ألنھم��ا م�ن االس�تقراء الن�اقص المعل��ل كم�ا س�تعرف ، وھن��اك 
  .استقراء ناقص یفید الظن بالنتیجة وھو االستقراء الناقص غیر المعلل
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  :أقسام االستقراء الناقص

عل�ى ك�ون القی�اس بن�ي عل�ى بن�اًء وینقسم االستقراء الناقص إل�ى قس�مین أیض�ا 
االس�تقراء المعل�ل واالس�تقراء غی�ر  :ھماوھذان القسمان  تعلیل التعلیل أو عدم ال

  .المعلل

  : االستقراء المعلل - ١

  .ھو ما یعّمم فیھ الحكم على أساس من اإلیمان بوجود علّة الحكم ف�ي ك�ّل جزئیات�ھ
كیمی�ائي إنم�ا عم�م الحك�م إل�ى كما في مثالي الغاز والمثلث المتقدمین، فإن الع�الم ال

جمی��ع جزئی��ات الغ��از الت��ي ش��اھدھا أثن��اء التجرب��ة ھ��ي ن��وع م��ن أن��واع التغی��رات 
الطبیعیة، ویؤمن أیضا بأن كّل تغییر طبیعي البد وأن یستند إلى عل�ة، وبمالحظ�ة 
تكرار التجربة على أنواع مختلف�ة م�ن الغ�ازات انتھ�ى إل�ى أن زی�ادة الض�غط ھ�ي 

 ن�ھ بح�ث ع�ن عل�ة زی�ادة حج�م الغ�از عن�د زی�ادة درج�ة الح�رارةألعلة قلّة الحجم،
و بما جزیئات الغاز تزید كلما زادت درجة حرارتھ  نفوجد أن المسافات البینیة بی

حی�ث أنھ یؤمن أیضا بأن الغ�ازات عل�ى اخ�تالف أنواعھ�ا ذات طبیع�ة واح�دة م�ن 
ادة درج�ة إن كل غاز ی�زداد حجم�ھ بزی�: (وھي  ھي غازات، وضع قاعدتھ العامة

  ) حرارتھ

أي زیادة المسافات البینیة ب�ین جزیئ�ات الغ�از (فعلى أساس من إیمانھ بوحدة العلة 
وض�ع ل�ذا فق�د ، فھذه العلة موجودة ف�ي جمی�ع الغ�ازات ) عند زیادة درجة حرارتھ

فھ�و وإن ل�م یج�ري تجارب�ھ إال عل�ى مجموع�ة  قاعدتھ العامة الم�ذكورة ف�ي أع�اله
ھ ی�ؤمن إیمان�اً یقینی�اً أن قاعدت�ھ العام�ة ف�ي تم�دد الغ�ازات محددة من الغازات ولكن

ذي ساس العلة و السبب ال�اتنطبق على كل غاز في الكون ألنھ بنى استقرائھ على 
  .من أجلھ تتمدد الغازات عند زیادة حرارتھا

فإنھ و إن لم یقم البرھان إال على مثلث واح�د مع�ین إال أن�ھ  وھكذا العالم الریاضي
جمیع المثلثات الموجودة في الكون أو التي سوف تنوجد بعد ذلك ألن�ھ عمم حكمھ ل

، ومثلھم��ا غیرھم��ا م��ن بن��ى حكم��ھ ھ��ذا عل��ى أس��اس العل��ة الت��ي أثبتھ��ا بالبرھ��ان 
فھ�ذا  .العلماء في مختلف حقول العلوم الریاضیة والطبیعی�ة واالجتماعی�ة وغیرھ�ا

  .النوع من االستقراء یعطي نتیجة یقینیة
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  : غیر المعلل االستقراء - ٢

كم�ا ھ�و . و بی�ان عل�ة الحك�م  وھو ال�ذي ال یعتم�د ف�ي تعم�یم أحكام�ھ عل�ى التعلی�ل
م�ن الحك�م عل�ى ك�ل : (، مثال�ھ األمر في أغل�ب اإلحص�ائیات والتص�نیفات العلمی�ة

، فھ��ذا المس��تقريء الح��ظ مجموع��ة م��ن األش��خاص  )تخ��تم بخ��اتم عقی��ق باإلیم��ان
د منھم فوجده مؤمناً فألف قاعدة عامة وھي یرتدون خاتما عقیقاً فسأل عن كل واح

فھذا االستقراء ل�م یعتم�د عل�ى بی�ان عل�ة ) كل من تختم بخاتم عقیق فھو مؤمن: (
و إنم�ا اعتم�د عل�ى مج�رد مالحظ�ة أي لماذا كان من یتختم بالعقیق مؤمن ؟ الحكم 

إذ یمك��ن أن یك��ون % ١٠٠ھ��ؤالء األش��خاص ولھ��ذا فھ��و ال یعط��ي نتیج��ة یقینی��ة 
شخاص متختمین بخاتم العقی�ق لغ�رض الزین�ة م�ثالً وھ�م لیس�وا بم�ؤمنین ، ھناك أ

في أحسن أحوالھ یعط�ي نتیج�ة ظنی�ة أي ولھذا فإن االستقراء الناقص غیر المعلل 
ً % ١٠٠ودون درجة % ٥٠فوق نسبة     فھو ال یعطي الیقین مطلقا

               :الخالصة

  اءاالستقر                                   

  تام                                               ناقص           

  غیر معلل                                  معلل   یفید الیقین                         

      یفید الیقین                               ال یفید الیقین                                  

  

               

  :كیفیة االستدالل باالستقراء

لالس��تقراء مراح��ل یم��ر بھ��ا المس��تقري عن��د قیام��ھ بعملی��ة االس��تدالل االس��تقرائي 
  :وتتلخص فیما یلي )مراحل االستقراء(تسمى بـ 
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  .مرحلة المالحظة والتجربة - ١

  .مرحلة الفرض - ٢

  .مرحلة القانون - ٣

  مرحلة المالحظة والتجربة -أوال 

كم��ن یتتب��ع  ة توجی��ھ المس��تقري فك��ره نح��و المطل��وب لمعرف��ة حقیقت��ھ وھ��ي مرحل��
أفراد نوع من الحیوانات لمعرفة حقیقة ذلك النوع معرفة تامة ببیان جنسھ القریب 

وتمی�زه ع�ن ب�اقي األش�یاء وإن ل�م تتض�ح ل�ھ تم�ام  أو تبیان معناهو فصلھ القریب  
ت ص�فھ لھ�ذا الش�يء ال�ذي أن یعرفھ بخواص�ھ الممی�زة ل�ھ أو محاول�ة إثب�احقیقتھ ب

  .یتتبع أفراده

م��ن دون أن  ھ��ي مش��اھدة المطل��وب ف��ي الطبیع��ة عل��ى م��ا ھ��و علی��ھ :والمالحظ��ة
 ش�يء عن�ھ یتدخل المستقري في ھذا الشيء المشاھد ال بإضافة شيء لھ أو بح�ذف

  .وال بغیرھا كمالحظة حركة األفالك ورصدھا مثالً 

وھ�ذا  ھا المس�تقري حس�بما یری�دھي مشاھدة المطلوب في ظروف یھیئ :والتجربة
  .ما یحصل في المختبرات العلمیة مثالً 

  :خطوات العملیة

وخط��وات العملی��ة العقلی��ة الت��ي یتبعھ��ا المس��تقري ف��ي ھ��ذه المرحل��ة ت��تخلص 
  :باآلتي

، ف�ال یش�تت فك�ره بمالحظ�ة  نتباه ح�ول المطل�وب وحص�ره ب�ھ فق�طتركیز اال - ١
  . وب أمور جانبیة تبعده معرفة وتحدید المطل

فھم معن�ى األث�ر ال�ذي تنقل�ھ الح�واس إل�ى العق�ل بس�بب عملی�ة تركی�ز االنتب�اه  - ٢
فالمس�تقري ال ش�ك لدی�ھ خ�زین  .وتفسیره على ضوء خبرات العقل المخزون�ة فی�ھ
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یستعمل ھذه الخب�رات ول الشيء الذي یدرسھ و یتتبع أفراده فھو حمن المعلومات 
حظة من معطیات كم�ا ل�و ك�ان ھن�اك ع�الم في تحلیل ما تعطیھ لھ التجربة أو المال

ات�ات فھ�و یك�رر عملی�ة في النباتات یرید دراسة تأثیرات المناخ على ن�وع م�ن النب
ف�ي ظ�روف مناخی�ة متنوع�ة و یالح�ظ م�ا تعطی�ھ تجارب�ھ م��ن  النب�ات ھ�ذا زراع�ة

نتائج و یحلل تلك النتائج اعتماداً على خبراتھ في علم النب�ات لك�ي ال یق�ع ف�ي فھ�م 
  . لتلك المعطیات خاطيء

، وھ�ذه ھ�ي  ة الفھم والتفسیر وما انتھى إلی�ھستحصال النتائج في ضوء عملیا - ٣
الحلقة األخیرة في ھذه المرحلة وھ�ي تثبی�ت م�ا توص�ل إلی�ھ م�ن نت�ائج م�ن خ�الل 

  مالحظاتھ أو تجاربھ السابقة 

  :الفروق بین المالحظة والتجربة

  :ما یلي تفترق التجربة عن المالحظة بمزایا أھمھا

أن التجرب��ة ت��دور ف��ي نط��اق المطل��وب فق��ط بس��بب الظ��روف الت��ي یھیئھ��ا  )١(
  .المستقري لذلك بعكس المالحظة فإنھا قد ال یتأتى فیھا ذلك

إنم�ا یع�زل  فھ�و إذا كان الش�يء المش�اھد مم�ا یقت�در عل�ى عزل�ھ عّم�ا س�واه :فمثال
األرضیة على األجسام بالتجربة ال بالمالحظة وذلك كتجربة معرفة تأثیر الجاذبیة 

فالتجرب�ة ھن�ا تمك�ن الباح�ث م�ن تجن�ب  قطة داخل نواقیس مفرغة م�ن الھ�واءالسا
م�ن دق�ة  الجسم ب�الھواء عن�د س�قوطھ  الت�ي تقل�لباقي المؤثرات األخرى كاحتكاك 

    .النتائج فیما لو درست ھذه الظاھرة في الطبیعة

ة ومركب�ات مادی�ة ق�د ال بالتجربة یس�تطیع العلم�اء أن یوج�دوا ظ�واھر طبیعی� )٢(
توج���د ف���ي الطبیع���ة أو ال یمك���ن مش���اھدتھا ع���ن طری���ق المالحظ���ة، كالمركب���ات 

  . ة في الطب والصباغة وأدوات الحربالكیمیائیة المستخدم

؛ ألن التجرب��ة  الوص��ول إل��ى النتیج��ة م��ن المالحظ��ة أن التجرب��ة أس��رع ف��ي )٣(
ثالً ل�و أردن�ا معرف�ة تكون تحت سیطرة الباح�ث و تحكم�ھ بخ�الف المالحظ�ة ، فم�

تأثیر دواء ما على صحة اإلنسان عن طریق المالحظ�ة ف�إن األم�ر یس�تغرق وقت�اً 
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طویالً حیث ینتظر الباحث من یحتاج إلى ھذا الدواء فیتتبع اآلثار التي تحص�ل ل�ھ 
فق��د یس��تغرق تتب��ع مجموع��ة م��ن المرض��ى بھ��ذه الطریق��ة فت��رة طویل��ة ، أم��ا ف��ي 

جموعة م�ن المتط�وعین ف�ي زم�ان واح�د و إعط�اءھم التجربة فیمكن جمع ھذه الم
  .الدواء و مالحظة اآلثار علیھم في فترة زمنیة واحدة فنختصر الوقت كثیراً 

في التجربة یستطیع العلماء تقدیر العوامل التي تس�اعد عل�ى وج�ود الظ�واھر  )٤(
التي لھ�ا مدخلی�ة من ضغط جوي و نسبة الرطوبة و درجة الحرارة و غیرھا من العوامل ــ  الطبیعیة

ً  ـ��ـف��ي تك��ون المركب��ات  دقیق��ا فیزی��دون فیھ��ا أو ینقص��ون حس��بما تتطلب��ھ  تق��دیراً كمی��ا
  .الوضعیة

  

  :مجال المالحظة

  :یرجع إلى المالحظة في المجاالت التالیة

فھ�ذه ، ال�خ ....رفیما یستحیل إجراء التجربة علیھ، كحركة الفلك والم�د والج�ز - ١
مختب��ر و دراس��تھا تنحص��ر ف��ي مالحظتھ��ا عن��د أم��ور یس��تحیل أن تج��رى ف��ي ال

  .حصولھا في الطبیعة

فیما یحدث ضرراً بلیغا على اإلنسان كمحاولة معرف�ة ت�أثیر الغ�ازات الس�امة  - ٢
، فیقتص�ر  م عن إتالف بع�ض خالی�ا م�خ اإلنس�ان، أو معرفة ما ینج على اإلنسان

ت��دوین  ل عف��وي و ی��تماإلص��ابات بش��ك مالحظ��ة ھ��ذه الح��االت عن��د حص��ول عل��ى
  .   الحالة المالحظات عن

عندما تكون النفقات التي تحتاجھا التجربة أكثر بكثیر من الفائدة العلمیة التي  – ٣
تتحص��ل بواس��طة التجرب��ة ، أو عن��دما ال یس��تطیع الباح��ث إج��راء التجرب��ة لقل��ة 

  .إمكانیاتھ االقتصادیة فیلجأ للمالحظة فھي أقل كلفة
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  :شروط المرحلة

  :ام بالمالحظة أو إجراء التجربة ما یليیشترط في القی

حت�ى  تركیز االنتباه وحصر المالحظة أو التجربة في المطلوب دون ما ع�داه )١(
ال یتشتت ذھن الباحث في موضوعات جانبیة تبعده عن ھدفھ المنشود من التجربة 

، فق��د یج��ري الباح��ث تجرب��ة عل��ى الحیوان��ات لغ��رض معرف��ة ت��أثیر  أو المالحظ��ة
ل��ى الجھ��از العص�بي م��ثالً ف��إذا الح�ظ وج��ود ت��أثیرات لھ�ذا ال��دواء عل��ى دواء م�ا ع

الجلد مثالً فعلیھ أال ینساق كثیراً وراء ھذه الظاھرة فیبتعد عن المطلوب األساس�ي 
  .الذي من أجلھ أقام التجربة

البد للباحث من الدقة في ھذه المرحلة أن تسجیل البیانات غیر  الدقة والضبط )٢(
لى خلل في المراحل التالیة ، و الدقة تش�مل األدوات الت�ي یس�تعملھا الدقیقة یؤدي إ

الباح��ث فالب��د م��ن التأك��د م��ن مطابق��ة أدوات��ھ للمع��ایر العلمی��ة فاس��تعمال می��زان 
كفی�ل ب�أن یفس�د  م�ثالً  الكتروني غیر دقیق في وزن المقادیر المضافة ف�ي التجرب�ة

التجرب�ة فاس�دة ی�ر ص�الحة أو تك�ون الم�واد الت�ي یس�تخدمھا ف�ي  التجربة برمتھا ،
والدق��ة أیض��ا تك��ون ف��ي مالحظ��ة األش��یاء  لالس��تعمال ال تعط��ي نت��ائج ص��حیحة ،

وھ��ذا  تص��ف بھ��ا الباح��ثیوتفس��یرھا تفس��یراً ص��حیحا بن��اًء عل��ى الخب��رات الت��ي 
جسدیة و نفسیة مالئمة حت�ى ال یقتضي أن یكون الباحث سلیم الحواس و في حالة 

  .تؤثر على دقة مالحظتھ

، فاالعتم��اد عل��ى ال��ذاكرة ف��ي حف��ظ المعلوم��ات  جیل الظ��اھرة المش��اھدةتس�� )٣(
ي تالمستفادة من التجربة أو المالحظة یمكن أن یسبب فقدان كثیر من المعلومات ال

ث�م تغی�ب ع�ن بال�ھ ف�ي زحم�ة  یحصل علیھا الباحث آنیاً عند المالحظة أو التجربة
حتف�اظ ب�دفتر مالحظ�ات مع�ھ العمل و كثرة المعلومات ، ولھذا ینصح الباح�ث باال

أي وس��یلة أخ��رى لتس��جیل المعلوم��ات ، و ك��ذلك عل��ى الباح��ث أن یك��ون  دائم��ا أو
موضوعیاً في تسجیل مالحظاتھ ال یجع�ل ف�ي ذھن�ھ فك�رة مس�بقة وبالت�الي فھ�و ال 
یسجل أي مالحظة تخالف فكرت�ھ تل�ك ل یس�جل فق�ط المالحظ�ات الت�ي تص�ب ف�ي 

   . میةصالح إثبات فكرتھ وھذه خیانة عل
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، فالحال���ة  ینتھ��ي إل���ى االطمئن��ان بنجاحھ��ا تك��رار العملی��ة إل��ى الق���در ال��ذي )٤(
المالحظ��ة لم��رة واح��دة ال تكف��ي لتثبی��ت معلوم��ة ص��حیحة إذ ق��د تك��ون تل��ك الحال��ة 
حصلت لسبب لم یلتفت إلیھ الباحث بسبب ظرف خفي عنھ ولكنھ لو ك�رر العملی�ة 

ل لدی�ھ وث�وق بالمعلوم�ة الت�ي مالحظة كان�ت أو تجرب�ة لع�دة م�رات فس�وف یحص�
الحظھا ، وتاریخ البحث العلمي ینق�ل لن�ا قصص�اً متع�ددة ع�ن ص�بر الب�احثین ف�ي 
تجاربھم و مالحظاتھم وكثرة التكرار الذي یصدر منھم ال�ذي یثم�ر نت�ائج طیب�ة و 

  .بناءه

  مرحلة الفرض -ثانیا 

تت�وفر لدی�ھ  بعد أن ینتھي المستقري من مرحلة المالحظة والتجربة، وذل�ك عن�دما
األمثلة الكافیة حول المطلوب، ینتقل إلى المرحلة الثانیة من االستدالل باالس�تقراء 

  .وھي مرحلة الفرض

أو فكرة یطرحھ�ا الباح�ث عل�ى س�بیل االحتم�ال االفتراض�ي ،  رأيھو  :والفرض
مرحل�ة التجرب�ة (فیفسر بھا ظاھرة من الظواھر التي الحظھا في المرحلة السابقة 

، و یبین بھا سبب حدوث الظاھرة أو علتھا ، أو یبین بھا ما یترت�ب ) حظةأو المال
      .علیھا باعتبار الظاھرة سبباً لشيء آخر ، أو علة لشيء آخر

تفسیر مؤقت یفترضھ المستقري بغیة التوصل عن طریق  –في واقعھ  –فالفرض 
  .التأكد من صحتھ إلى القانون أو القاعدة العامة المطلوبة

ن یستند الباحث في طرحھ لھذه الفكرة االحتمالیة االفتراض�یة إل�ى حص�یلة والبد أ
ما لدیھ م�ن المع�ارف و الخب�رات الس�ابقة ف�ي مج�ال التجرب�ة الت�ي یجریھ�ا أو ف�ي 
مجاالت أخرى لھا صلة ما بمجال التجربة التي یجریھا ، و بعد طرح ھ�ذه الفك�رة 

لھ�ا و تحویلھ�ا إل�ى ق�انون یبدأ باالستدالل على ھ�ذا الف�رض لغ�رض قبو) الفرض(
ثابت أو رفضھا إذا لم یثبتھا الدلیل و االنتقال إلى فرض جدید یفسر تل�ك الظ�اھرة 

  .المشاھدة في المرحلة السابقة

أن الغازات تتم�دد عن�د زی�ادة الح�رارة وك�رر ) المستقري(فمثالً إذا الحظ الباحث 
م�دد الغ�ازات عن�د ھذه العملیة على عدة غازات فتأكد من صحة م�ا الحظ�ھ وھ�و ت
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إل��ى المرحل��ة الثانی��ة وھ��ي مرحل��ة زی��ادة درج��ة الح��رارة ، فإن��ھ ینتق��ل بع��د ذل��ك 
: الفرض إذ یحاول في ھذه المرحلة تفسیر ما شاھدة ف�ي المرحل�ة الس�ابقة ، یس�أل 

لم��اذا تتم��دد الغ��ازات عن��د زی��ادة درج��ة حرارتھ��ا ؟  ویح��اول أن یط��رح  فرض��اً 
ھ��و زی��ادة المس��افات (لع��ل الس��بب ف��ي ذل��ك : الً لتفس��یر ھ��ذه الظ��اھرة ، فیق��ول م��ث

، ثم یحاول بعد ذلك إثبات ھذا  )الفرض(وھذا ھو ما یسمى  )البینیة بین جزیئاتھا
الفرض باألدلة العلمیة فإن ثبت صحة ھذا الفرض فإنھ یتح�ول إل�ى ق�انون ثاب�ت ، 

ف�رض وإن لم یتمكن من إثبات فرضھ ھذا باألدلة العلمیة فإنھ یترك�ھ ویبح�ث ع�ن 
  .آخر لتفسیر الظاھرة التي شاھدھا في المرحلة األولى

    

  :شروط المرحلة

، إذ م�ن الواض�ح  خاص�ةش�روط  ت فی�ھفرضاً علمیاً إال إذا توفرال یعتبر الفرض 
أن��ھ ال یص��لح أي ف��رض یطرح��ھ التخی��ل ألن یك��ون فرض��اً علمی��اً فاالحتم��االت 

 ش��روط ال یخ��دم القض��یة الذھنی��ة ال نھای��ة لھ��ا ، وف��تح مجالھ��ا بغی��ر ض��وابط وال
  :  المعرفیة ، والشروط التي یجب توفرھا في الفرض لكي یكون فرضاً علمیاً ھي 

، فاإلنس��ان یب��دأ م��ن حی��ث  الق��وانین العلمی��ة الثابت��ةم��ع أال یتع��ارض الف��رض  - ١
انتھى اآلخرون فحی�ث أن الجھ�ود العلمی�ة الس�ابقة ق�د توص�لت إل�ى ق�وانین علمی�ة 

نفرض فرضاً یناقض تل�ك الق�وانین الثابت�ة ، نع�م إذا كان�ت تل�ك ثابتة فال یجوز أن 
القوانین غیر ثابتة وھي في معرض الشك فال بأس أن یكون الفرض مخالف�اً لھ�ا ، 
ولكن في ھذه الحالة ال یمكن أن توصف بأنھا قوانین ألن القانون ال یقال لھ قانون 

  .  إال إذا اكتسب درجة قطعیة یقینیة

، أم�ا إذا ك�ان  رض قضیة قابل�ة للبرھن�ة عل�ى ص�حتھا أو فس�ادھاأن یكون الف - ٢
الفرض غیر قابل للبرھنة علیھ فھو فرض مرفوض وال قیمة علمیة ل�ھ ك�افتراض 
دارون أن اإلنسان تطور من القردة فھو فرض ال یمكن أثباتھ أو نفیھ فال یوص�ف 

  .بالفرض العلمي 
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، أما ل�و  ع الجزئیات المشاھدةطبیق على جمیأن یكون الفرض قضیة قابلة للت - ٣
أمكن تفسیر بعض الجزئیات المشاھدة بھ دون البعض اآلخر ھو فرض مرف�وض 
ال یصح األخذ بھ ألنھ ال یمكن أن یكون بع�د ذل�ك  قانون�اً عام�اً ، فالق�انون العلم�ي 

  .یجب أن یكون منطبقاً على جمیع الحاالت

  

  : ھي ةالبد من التمیز بین اصطالحات ثالث :مالحظة 

  .وھو احتمال مضنون من غیر ترجیح ، وھو الخطوة األولى: ــ الفرض  ١

وھي احتمال مضنون مع ترجیح باألدلة ، وھي الخطوة الثانیة بعد : ــ النظریة  ٢
  ).نظریة(إثبات الفرض باألدلة فیقال لھ 

وھ��و حقیق��ة علمی��ة بلغ��ت درج��ة الیق��ین ب��البراھین القاطع��ة ، وھ��و : ـ��ـ الق��انون  ٣
وھ�ي األدل�ة الیقینی�ة الت�ي ال تحتم�ل (ة الثالثة بعد إثبات النظری�ة ب�البراھین الخطو

    ).الخالف

              

  :إثبات الفرض

فرضاً لتفسیر مشاھداتھ في المرحلة األول�ى الب�د ) المستقري(عندما یضع الباحث 
لمعرف��ة وض��عت قواع��د عملی��ة  ، وق��د والتأك��د من��ھ ھلفرض�� ختب��ار ص��حةل��ھ م��ن ا

الطریق�ة ، وھ�ذه القواع�د ھ�ي وعلى الباحث أتباع أحد تلك القواع�د ض صحة الفر
، والت�ي تس�مى ب�ـ )١ج�ون س�تیورات م�ل(القیاسیة والطرق الخم�س الت�ي وض�عھا 

  :وھي) قوانین االستقراء(أو  )طرق االستقراء(

                                                           
١
من أسرة علمیة كان لھ من  ١٨٠٦ھو فیلسوف و اقتصادي بریطاني ولد في لندن عام : جون ستیوارت مل  

نظام المنطق : ا االطالع و المعرفة في سن الرابعة عشرة ما لرجل في الثالثین من عمره لھ مؤلفات عدیدة منھ
  .١٨٧٣، و مبادىء االقتصاد السیاسي ، و أسس اللیبرالیة السیاسیة وغیرھا ، توفي في عام 
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  : الطریقة القیاسیة - ١

س�ة الش�رطیة طریقة القیاس المنطقي القائم على اللزوم الذي تصاغ منھ األقی وھي
  .أو القائم على التضمن أو المطابقة اللذین تصاغ منھما األقیسة الحملیة 

عن�دما یف�رض فرض�اً م�ا لتفس�یر ظ�اھرة م�ن الظ�واھر  المس�تقري أن: وبیان ذلك 
، ف�إن ھ�ذا الف�رض ) المالحظ�ة أو التجرب�ة(التي ق�د ش�اھدھا ف�ي المرحل�ة األول�ى 

ب���ین األش���یاء  )عالق���ة علی���ة( كال���ذي فرض���ھ ھ���و عل���ة للظ���اھرة إذن یوج���د ھن���ا
، التي شاھدھا في المرحلة األول�ى و ب�ین الف�رض ال�ذي فرض�ھ  موضوعة البحث

، أخ�رى جدی�دة تك�ون معلول�ة للف�رض نفس�ھ  ثم یستنتج م�ن ذل�ك االفت�راض نت�ائج
ن تحقق ھذه النتائج الجدیدة فإن وجدھا متحقق�ة عل�م ب�أن فرض�ھ ص�حیح یبحث عف

جدیدة متحققة في الواق�ع عل�م أن فرض�ھ خ�اطيء فیبح�ث وإن لم تكن تلك النتائج ال
  .عن فرض جدید لتفسیر مشاھداتھ في المرحلة األولى

لتفس�یر ) ف�رض(لما الحظ نیوتن أن القمر یدور حول األرض حاول أیج�اد : مثالً 
أن حركة القم�ر ح�ول األرض ھ�ذه كان�ت بس�بب جاذبی�ة (ھذه الظاھرة ، فافترض 

ق م�ن ص�حة فرض�ھ ھ�ذا ق�ام ـ�ـ مس�تعیناً بمعلومات�ھ ولغرض التحق) األرض للقمر
  :الفلكیة السابقة و بالقوانین الریاضیة ــ بتألیف القیاس التالي 

  صغرى ......إذا كانت األرض تجذب القمر نحوھا  فالبد أن ینحرف القمر في مداره ستة عشر قدماً تقریباً في الدقیقة

  كبرى.......ماً تقریباً في الدقیقة ولكن القمر ینحرف فعالً في مداره ستة عشر قد

   نتیجة................. ألرض تجذب القمرإذن ا

أن ج�ذب األرض إذا : نیوتن أثبت فرضھ عن طریق عالق�ة العلی�ة ھك�ذا فنالحظ أن 
ك��ان عل��ة ل��دوران القم��ر ح��ول األرض فھ��ذه الجاذبی��ة تك��ون عل��ة أیض��اً النح��راف 

ینح�رف ع�ن م�داره فس�وف یثب�ت أن قم�ر القمر عن م�داره أیض�اً ، ف�إذا ثب�ت أن ال
األرض تج��ذب القم��ر ، و عن��دما وج��د بواس��طة مالحظات��ھ الفلكی��ة أن القم��ر فع��الً 
ینحرف عن مداره ستة عشر قدماً في الدقیقة تأكد أن فرضھ الذي فرض�ھ لظ�اھرة 

ً ) جذب األرض لھ(دوران القمر حول الشمس وھو     .كان صحیحا
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ثب��ات مختل��ف الف��روض العلمی��ة وخاص��ة ف��ي ویمك��ن أن نس��تخدم ھ��ذه الطریق��ة إل
إذ أن ھ�ذه  العلوم االجتماعیة والعلوم التاریخیة وعل�م طبق�ات األرض وعل�م الفل�ك

  .العلوم ال یمكن إخضاعھا للتجربة للتأكد من صحة الفروض فیھا

توصل علم�اء الفل�ك إل�ى معرف�ة حرك�ة األف�الك وحرك�ة  وباستخدام ھذه الطریقة
  .ة األرض وحركة المدّ والجزراألرض حول الشمس وكروی

یعلل علم�اء طبق�ات األرض األس�باب الت�ي أدت إل�ى ح�دوث  وبھذه الطریقة أیضا
وھكذا بالنسبة إل�ى الكثی�ر م�ن الح�وادث التاریخی�ة  .التغیرات في القشرة األرضیة

  .والتغیرات االجتماعیة

  :الطرق الخمس - ٢

  : طریقة التالزم في الوقوع -أ 

بتالزم العلة والمعلول واتفاقھما ف�ي الوج�ود والوق�وع، بمعن�ى  وتقوم على اإلیمان
  .أنھ متى وجدت العلة وجد المعلول

یدرس أكثر من حالة من الح�االت الت�ي تق�ع فیھ�ا الظ�اھرة، ث�م  -ھنا  -فالمستقري 
یقوم بتحلیل ظروف كل حالة مستقلة عن الحاالت األخرى، متى ما الحظ اشتراك 

د، استنتج أن من الراجح أن یكون ذلك األمر المشترك جمیع الحاالت في أمر واح
  .بین جمیع الحاالت ھو علة حدوث الظاھرة

وبعبارة أخرى فإن المستقري في ھذه الطریقة ینظر إلى الظاھرة المدروسة 
ویستخرج الظرف الوحید لذي اتفقت علیھ الحاالت فلم یفارق في أیة حالة منھا ، 

عض الحاالت ، و تخلفت في األخرى دون مع أن الظروف األخرى وجدت في ب
 ً                                                                              .أن یؤثر ذلك على الظاھرة شیئا

:                                                             قال جون ستیورت مل في بیان ھذه الطریقة 
التان أو أكثر للظاھرة المطلوب بحثھا في ظرف واحد فقط ، إذا اتفقت ح(( 

واختلفت ھذه الحاالت فیما عداه ، فإن ھذا الظرف الوحید الذي تتفق فیھ ھو سبب 
  )) الظاھرة
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لو عرض على الطبی�ب مجموع�ة م�ن المص�ابین فج�أة بم�رض واح�د أراد : فمثالً 
لش�يء مع�ین ، الطبیب معرفة س�بب الم�رض ف�افترض أن س�بب الم�رض تن�اولھم 

تفق فی�ھ فأحصى ظروف كل شخص منھم وما تناولھ في ذلك الیوم ، فلم یجد شیئاً 
الجمیع إال ش�یئاً واح�داً ھ�و أنھ�م جمیع�اً أكل�وا م�ن عش�بة معین�ة ، ھن�ا یت�رجح عن�د 
الطبی��ب أن تن��اول ھ��ذه العش��بة ق��د ك��ان فع��الً ھ��و الس��بب ف��ي إص��ابة الجمی��ع ب��ذلك 

  . المرض

الفرض تمت عن طریق االستقراء واتفاق حدوث الظاھرة  فعملیة التأكد من صحة
ف��ي ظ��رف مع��ین األم��ر ال��ذي دل عل��ى أن ھ��ذا الظ��رف ھ��و الس��بب ف��ي ح��دوث 

   .  لحدوثھا الظاھرة ، أو ھو یشتمل على السبب الحقیقي

  : طریقة التالزم في التخلف -ب 

دمت العل�ة وتقوم على اإلیمان بتالزم العلة والمعلول في العدم، بمعنى أن�ھ مت�ى ع�
  .عدم المعلول

یدرس حالتین تقع الظاھرة في إحداھما وال تق�ع ف�ي األخ�رى،  -ھنا  -والمستقري 
ویحلل جمیع ظروف الحالتین، فإن انتھ�ى إل�ى أن الح�التین متفقت�ان ف�ي ك�ل ش�يء 
سوى أمر واحد، ورأى أن ھذا األمر الواحد ك�ان موج�ودا ف�ي الحال�ة الت�ي وقع�ت 

ود ف��ي األخ��رى، اس��تنتج أن م��ن ال��راجح أن یك��ون ھ��ذا فیھ��ا الظ��اھرة وغی��ر موج��
  .األمر الموجود في حالة والمفقود في أخرى ھو علة وجود الظاھرة

  :قول جون ستیورت میل في تحدید ھذه القاعدة 

إذا وج��دت الظ��اھرة ف��ي حال��ة ول��م توج��د ف��ي حال��ة أخ��رى ، وكان��ت الحالت��ان (( 
یوج�د عن�د وج�ود الظ�اھرة وال متفقتین في جمیع الظ�روف أال ف�ي ظ�رف واح�د ، 

  ))یوجد عند اختفائھا ، كان ھذا الظرف سبب الظاھرة 

ولیس خافیاً أن ھذه الطریقة ھي عكس الطریق�ة األول�ى ، فالطریق�ة األول�ى تعتم�د 
على اختالف الحاالت في كل الظروف إال ف�ي الظ�رف ال�ذي تح�دث فی�ھ الظ�اھرة 
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اتف�اق الح�االت ف�ي ك�ل الظ�روف إال  فھو متفق ، وھذه الطریقة الثانیة تعتمد عل�ى
  .في الظرف الذي تحدث فیھ ھذه الظاھرة فھو مختلف

إذا كانت عندنا مفرختان للدجاج متفقتان في كل ظروفھما إال أن األولى : مثال 
                                                          .معطاة نسبة ما من الرطوبة والثانیة جافة تماماً 

وأعطت نتیجة حسنة ، وأما األخرى فقد كانت على أما األولى فقد فقس بیضھا 
.                                                                                               عكس ذلك

لنسبة المطلوبة من ھنا یتنبھ الباحث إلى أن السبب في نجاح عمل األولى ، وجود ا
الرطوبة إضافة إلى الشروط األخرى ، وأن السبب في إخفاق عمل الثانیة ھو 

عدم وجود النسبة المطلوبة من الرطوبة مع اتفاق ظروفھا مع ظروف األولى من 
     .   كل الوجوه إال من ھذا الوجھ وھو عدم وجود الرطوبة فیھا و وجودھا في األولى

ً وبھ��ذه الطریق��ة یس��تنتج  عن��دما نح��اول أن األوكس��جین عل��ة ف��ي االحت��راق  أیض��ا
إح��راق ورقت��ین إح��داھما ف��ي مح��یط یت��وفر فی��ھ األوكس��جین فتحت��رق الورق��ة ، و 
الثانی�ة نح��اول إحراقھ�ا ف��ي مح��یط ال یت�وفر فی��ھ األوكس��جین ف�ال تحت��رق ، فعن��دما 
نالح���ظ أن ظ���روف التج���ربتین متش���ابھ م���ن جمی���ع الجھ���ات إال م���ن حی���ث ت���وفر 

ن ف��ي األول��ى و ع��دم ت��وفره ف��ي الثانی��ة عن��دھا نعل��م أن س��بب ح��دوث األوكس��جی
  .االحتراق في األولى ھو توفر األوكسجین 

ع�دم وج�وده  ھ في حال�ةالھواء علة في سماع األصوات ألن ھكذا في معرفة أن  و 
  .یستحیل سماع األصوات

  

  : طریقة التالزم في الوقوع والتخلف -ج 

 .إذا وجدت وجد المعل�ول، وإذا ع�دمت ع�دم المعل�ولوتقوم على اإلیمان بأن العلة 
وھ��ھ الطریق��ة تجم��ع ب��ین الط��ریقتین الس��ابقتین ، فتنظ��ر إل��ى ح��االت الظ��اھرة و 
تستخرج الظرف الذي اتفق�ت علی�ھ الح�االت فل�م یف�ارق ف�ي أی�ة حال�ة منھ�ا م�ع أن 
الظ�روف األخ�رى وج�دت و تخلف��ت ، ث�م تتأك�د بدراس�ة أخ��رى م�ن تخل�ف وج��ود 

  .ند تخلف وجود ھذا الظرف نفسھ مع وجود الظروف األخرى الظاھرة ع
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فف��ي ھ��ذه الطریق��ة حص��ر الدراس��ة االس��تقرائیة الف��رض ع��ن طری��ق االتف��اق و 
  .   االختالف ، للتأكد من أنھ ھو السبب في حدوث الظاھرة ، أو یشتمل على السبب

ص�ر یھتدي إلى علة الظاھرة بوج�ود الظ�اھرة عن�د وج�ود عن –ھنا  –المستقري ف
معّین مشترك ب�ین ح�التین، وبع�دم وج�ود الظ�اھرة عن�د ع�دم وج�ود ذل�ك العنص�ر 

نص�ر المش�ترك ھ�و عل��ة المش�ترك، فإن�ھ یس�تنتج أن م�ن ال�راجح أن یك�ون ھ�ذا الع
  .وجود الظاھرة

منتشرة في مدارس متعددة  )العلمي مستوىضعف ال(لو لوحظ أن ظاھرة   :مثال 
رة في مدارس أخرى متعددة مش�تركة تشترك في نظام تعلیمي خاص، وغیر منتش

  .في عدم أخذھا بذلك النظام الخاص

 مس�توىض�عف ال ظ�اھرة یستنتج أن من الراجح أن تكون  –ھنا  –فإن المستقري 
؛ ألن�ھ  ھ�و النظ�ام التعلیم�ي الخ�اصل�دى المجموع�ة األول�ى م�ن الم�دارس العلمي 

التعلیم�ي الخ�اص و  وجد أن ھذه الظاھرة توجد في المدارس التي تتبع ذلك النظام
عن�د انع�دام ذل�ك النظ�ام ف�ي الم�دارس م�ن الفئ�ة الثانی�ة فعل�م أن عل�ة ض�عف تنعدم 

المستوى التعلیمي ھي ذلك النظام التعلیمي ألن الضعف ینوجد بوجود ذلك النظ�ام 
و ینع��دم بانعدام��ھ وھ��ذا ھ��و ح��ال العل��ة ف��إن معلولھ��ا ینوج��د بوجودھ��ا و ینع��دم 

   .بانعدامھا

الثالث�ة باعتب�ار أنھ�ا تجم�ع ب�ین الط�ریقتین األول�ى و الثانی�ة الب�د أن  وھذه الطریقة
تكون أقوى من كل منھما ، ولكن ال یخفى أن ھ�ذه الطریق�ة إنم�ا تك�ون ناجع�ة ف�ي 
العلة المنحصرة للمعلول أما العلة غیر المنحصرة فال تنفع فیھ�ا إذ ق�د تنع�دم العل�ة 

خ�رى كم�ا ف�ي الح�رارة فإن�ھ ق�د تنع�دم و ال ینعدم المعلول ألنھ قد ینوجد من عل�ة أ
الن��ار و تك��ون الح��رارة موج��ودة ألن لھ��ا أكث��ر م��ن عل��ة كالش��مس أو الكھرب��اء أو 

ظن�اً ب�ل تن�تج  بص�حة الف�رض غیرھا ؛ ولھذا قالوا إن ھذه الطریق�ة ال تن�تج الیق�ین
مؤك���داً بص���حتھ وھ���ذا المس���توى م���ن ال���دلیل یفی���د ف���ي األم���ور الطبیعی���ة ویكف���ي 

ریات و االنتف�اع بھ�ا ف�ي الحی�اة م�ا ل�م ی�أتي دلی�ل أق�وى من�ھ أو م�ا الستخراج النظ
ینقضھ و یلغی�ھ كم�ا ھ�و حاص�ل كثی�راً ف�ي العل�وم ، وم�ن ھن�ا تعل�م القیم�ة العلمی�ة 

  .للطریقتین السابقتین
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  : طریقة التالزم في التغیر -د 

   .وتقوم على اإلیمان بأن أي تغیر یحدث في العلة البد وأن یحدث في المعلول

وجود فرن مشتعل وقود من النفط وفي خارج نفرض    :بمثال ح ھذاولنوض
التي یطلق (التي یمكن زیادتھا و إنقاصھا الفرن ھناك عدد من المفاتیح المتحركة 

وھذه المفاتیح كانت مجھولة الوظائف متصلة بالفرن ) باللھجة الدارجة ـ كاكـ علیھا 
بعضھا ألمور أخرى ، وأنا أرید أن بالنسبة لي فبعضھا للوقود و بعضھا للماء و

  .أعرف مفتاح الوقود من بینھا كي أتحكم بدرجة حرارة الفرن 

رض��ت أن المفت��اح األول ھ��و مفت��اح الوق��ود وأردت أن أتأك��د م��ن ص��حة تفاف��إذا 
، فإنني أب�دأ بزی�ادة درج�ة المفت�اح و  )التغیر النسبي(واسطة طریقة بفرضي ھذا 

الف�رن تزی�د و ت�نقص تبع�اً لزی�ادة المفت�اح األول  فإن وجدت أن الن�ار ف�ي اإنقاصھ
وإنقاص��ھ دون أن تت��أثر بزی��ادة ب��اقي المف��اتیح وإنقاص��ھا عن��دھا أعل��م أن المفت��اح 

یحص�ل تبع�اً للتغی�ر ) المعلول(األول ھو مفتاح الوقود ألن التغیر النسبي في النار 
رض ال�ذي ، فأتأك�د حینھ�ا م�ن ص�حة الف�)العل�ة(النسبي ال�ذي یحص�ل ف�ي المفت�اح 

     .افترضتھ

: وھذه الطریقة تزید عل�ى الطریق�ة الثالث�ة ب�التحقق م�ن نس�بة التغی�ر ف�ي الظ�اھرة 
ارتفاعاً في جانب الوجود مع ارتف�اع كمی�ة الش�يء المف�روض أن�ھ ھ�و الس�بب ف�ي 

و ھ��الظ��اھرة و التن��اقص الجزئ��ي المس��اوي لتن��اقص كمی��ة الش��يء المف��روض أن��ھ 
نھ كلما یحصل تغیر في العلة الب�د أن یحص�ل تغی�ر أ: السبب في الظاھرة ، بمعنى

ف��ي المعل��ول س��واء ك��ان ھ��ذا التغی��ر تغی��راً طردی��اً أي كلم��ا زدن��ا ف��ي العل��ة یزی��د 
المعلول كما في حجم الغاز فإنھ معلول لدرجة الحرارة فكلما زدنا درج�ة الح�رارة 

ل��ة نق��ص یك��ون ذل��ك التغی��ر تغی��راً عكس��یاً أي كلم��ا زدن��ا الع، زاد حج��م الغ��از ، أ
المعلول و كلم�ا أنقص�نا العل�ة زاد المعل�ول كم�ا ھ�و الح�ال ف�ي ع�رض البض�ائع و 

و كلم��ا نق��ص ) المعل��ول(نق��ص الطل��ب ) العل��ة(الطل��ب علیھ��ا ف��إن زاد الع��رض 
  .  العرض زاد الطلب
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  : طریقة البواقي -ھـ 

  .وتقوم على اإلیمان بأن علة الشيء ال تكون علة لشيء آخر یختلف عنھ

ه الطریقة عندما تكون الظاھرة مج�زأة إل�ى ع�دة أج�زاء ، وكان�ت لھ�ذه تستعمل ھذ
األجزاء علل بعددھا ، وعرف الباحث عالقة بعض أجزاء الظاھرة بعللھا أي علم 
أن علة ھذا الجزء ھو العلة الكذائیة من بین تلك العلل ، ف�إذا عل�ق ك�ل ج�زء بعلت�ھ 

أن یعلق�ھ بالعل�ة الباقی�ة غی�ر المعروفة لدی�ھ ول�م یب�ق إال ج�زء واح�د فإن�ھ یس�تطیع 
المرتبطة بجزء من تلك األجزاء ، فیكون الجزء الباقي من الظ�اھرة معل�والً للف�رد 

  .الباقي من العلل 

، ف�إذا و كان لدینا ثالثة أزواج م�ن األس�الك الكھربائی�ة ولھ�ا ثالث�ة مف�اتیح : مثال 
ي منھ�ا ، فق�د وض�ح عرفنا مفتاح الزوج األول منھا ، ثم عرفنا مفتاح ال�زوج الث�ان

  .لنا بداھة أن الزوج الثالث ھو للمفتاح الثالث

  :وقد عرف جون ستیورت مل ھذه الطریقة بقولھ 

اط��رح م��ن أي ظ��اھرة األش��یاء المع��روف أنھ��ا معلول��ة ل��بعض عل��ل معروف��ة (( 
      )) فیكون الباقي من الظاھرة معلوالً لبعض اآلخر من تلك العلل

وذل�ك حینم�ا وج�د ) نبت�ون(إل�ى اكتش�اف الكوك�ب ) ییھلیفر(وبھذه الطریقة اھتدى 
ونس�ب ذل�ك االنح�راف إل�ى وج�ود كوك�ب ) یوران�وس(انحرافا في م�دار الكوك�ب 

) یوران��وس(آخ��ر قری��ب من��ھ، ألن الظ��واھر الفلكی��ة األخ��رى المتص��لة بالكوك��ب 
ف�إذن ) یوران�وس(معروفة لدیھ سوى الظاھرة الباقیة وھي ظاھرة انح�راف م�دار 

  .أن تكون علتھا ھي وجود كوكب آخر قریب منھ من الراجح

  مرحلة القانون -ثالثا 

وھي المرحلة األخیرة التي ینتھ�ي إلیھ�ا المس�تقري ذل�ك بع�د أن تثب�ت لدی�ھ ص�حة 
الفرض ال�ذي افترض�ھ، وینتق�ل إل�ى وض�ع القاع�دة العام�ة الثابت�ة والت�ي تس�مى ب�ـ 

  ).القانون(
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 ) التمثیل( 

  :تعریفھ

  .كم لجزئي لثبوتھ في جزئي آخر مشابھ لھھو إثبات ح :التمثیل

كان لدینا شیئان أح�دھما معل�وم الحك�م و اآلخ�ر مجھ�ول الحك�م ،  إذا    :بیان ذلك 
وك��ان ب��ین ھ��ذین الش��یئین جھ��ة ش��بھ بحی��ث نعتق��د أن جھ��ة الش��بھ ھ��ذه ھ��ي الس��بب 
لثب��وت الحك��م للش��يء األول ، فأنن��ا نثب��ت للش��يء الث��اني حك��م مش��ابھ لحك��م الش��يء 

وھ�ي ) التمثی�ل(وھذه الطریقة إلثبات الحكم للشيء الثاني ھي التي یقال لھا  األول
   .الطریقة الثالثة من طرق االستدالل المباشر

                                                                                             :مثالھ
حرمة (لشرعي معلوم لدینا وھو ، والخمر حكمھا ا )نبیذ( و لدینا )خمر(لدینا 

بینما حكم الشرعي للنبیذ مجھول لدینا ، ولكن ھناك جھة شبھ بین الخمر ) شربھا
فكل منھما مسكر ، و نحن نعتقد أن سبب تحریم شرب ) اإلسكار(و النبیذ ھي 

 ً في النبیذ ، فننقل حكم الخمر  الخمر ھو كونھا مسكرة ، وھذا السبب موجود أیضا
  . النبیذ حرام شربھ: قول إلى النبیذ فن

  :للتمثیل أركان ال یتم االستدالل بھ إال عند توافرھا وھي  :التمثیل  أركان

  .وھو الجزئي المعلوم ثبوت الحكم لھ كالخمر في المثال المذكور :األصل - ١

  .وھو الجزئي المطلوب إثبات الحكم لھ كالنبیذ في المثال المذكور :الفرع - ٢

ھ���ة المش���ابھة ب���ین األص���ل والف���رع كاإلس���كار ف���ي المث���ال وھ���و ج: الج���امع - ٣
  .المذكور

ص�ل و ال�ذي ی�راد إثبات�ھ للف�رع كحرم�ة وھو الحك�م المعل�وم ثبوت�ھ لأل :الحكم - ٤
  .في المثال المذكورالشرب 
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  :كیفیة االستدالل بھ

ھي أن یعمد المستدل إلى معرفة جزئي یشابھ الجزئ�ي ال�ذي یطل�ب إثب�ات حكم�ھ، 
لة حصر علة الحكم ف�ي النقط�ة أو الوص�ف ال�ذي یش�ترك الجزئی�ان ثم یقوم بمحاو

  .للجزئي الذي یجھل حكمھ فیھ والذي یصلح ألن یكون سببا للحكم، ثم یثبت الحكم

إلى معرفة م�ا یش�ابھھ ) حكم شرب النبیذ(أن یعمد المستدل وھو یرید معرفة  :مثل
ثم یقوم  -ھنا  -) الخمر(في بعض أوصافھ التي تصلح ألن تكون سببا للحكم وھو 

وص��اف م��ن ب��ین األ) اإلس��كار(رب الخم��ر ب��ـ بمحاول��ة حص��ر س��بب حرم��ة ش��
   .المشتركة بین الخمر والنبیذ، ألن اإلسكار یصلح ألن یكون سببا للحرمة

وطریقة حصر سبب الحكم أي تحدید السبب الذي من أجلھ حكم على الخم�ر بأنھ�ا 
رف��ة س�بب حرم�ة ش��ربھا یح�رم ش�ربھا ب�أن نس��تعرض ص�فات الخم�ر ونح�اول مع

  : فنقول مثالً 

ــ الخم�ر لھ�ا الل�ون الك�ذائي وال یمك�ن أن یك�ون لونھ�ا س�بب حرم�ة ش�ربھا ألن  ١
  .العصیر الفالني لھ نفس اللون ولكنھ یجوز شربھ

ــ الخمر لھا الرائحة الكذائیة ولكن ال یمكن ا، تكون رائحتھا سبب حرمتھ�ا ألن  ٢
  .المواد المحللة الشرب ھذه الرائحة موجودة في غیرھا من

ـ الخمر مسكر ، والراجح أن ھذا ھو سبب حرمتھا ألن الس�كر ی�ذھب بالعق�ل و  ٣
  .إذا فقد اإلنسان عقلھ فإنھ یفعل كل قبیح

أو باالس�تفادة م�ن إح�دى الط�رق الخم�س بین صفات الخم�ر ـ�ـ  الدورانوبھذه الطریقة من 

نستكش�ف عل�ة  ـ�ـ) رق ج�ون س�تیورت می�لط�(التي تق�دم ذكرھ�ا ف�ي االس�تقراء ف�ي إثب�ات الف�رض 
تحریمھ��ا ، ف��إذا كان��ت ھ��ذه العل��ة موج��ودة ف��ي ش��يء آخ��ر كالنبی��ذ فإنن��ا ننق��ل حك��م 

  .   الخمر إلیھ

  .أن حكم شرب النبیذ ھو الحرمة أیضا ألنھ مسكر كالخمر :فیترتب علیھ
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  :الخطوات التي تتبع في االستدالل بالتمثیل ھي ما یليف

  )معرفة حكم النبیذ: ھو في مثالنا و( تعیین المطلوب - ١

وھو الشيء المعلوم الحك�م ال�ذي یش�بھ الش�يء المطل�وب ف�ي (   تعیین األصل - ٢
  )جھة وھو في مثالنا لخمر

، ف�إذا ك�ان ) وھ�و اإلس�كار ف�ي مثالن�ا(األص�ل  محاولة حصر سبب الحكم في - ٣
  .لخطوة التالیةسبب الحكم ھو نفس جھة الشبھ بین األصل و الفرع أمكن االنتقال ل

وھي نقل الحكم من األص�ل إل�ى الف�رع أي إثب�ات حك�م للف�رع مماث�ل  النتیجة – ٤
  . لحكم األصل

  

 :أھمیة التمثیل

إن القیمة العلمیة للتمثیل ھي أنھ یفید االحتمال ف�ي أغل�ب األحی�ان ، وف�ي أحس�ن   
اتنا العملیة للتمثیل أھمیة كبیرة في حی األحوال فإنھ یفید الظن ، ولكن رغم لك فإن

الیومیة و كذلك ف�ي حیاتن�ا العلمی�ة ، فك�م نص�حنا أص�دقائنا بش�راء جھ�از م�ا ألنن�ا 
ك��م وفھ�ذا تمثی��ل ، ل��ھ نمل�ك جھ��ازاً یش�بھ ھ��ذا الجھ�از وك��ان جی�داً بحس��ب تجربتن�ا 

فھ�ذا تمثی�ل شخصا لم نعرفھ من قبل لمجرد أنھ یشبھ شخصاً عزیزاً علینا ل ھششنا
ب��ین  )نظری��ة تن��ازع البق��اء(إل��ى وض��ع  )دارون(ع��ن طری��ق التمثی��ل توص��ل و ،

وجھ شبھ بین الحیاة االجتماعیة في قیامھ�ا عل�ى أس�اس  وجود األحیاء، ألنھ الحظ
الت�ي یحكمھ�ا  وب�ین الحی�اة الطبیعی�ة ب�ین طبق�ات المجتم�ع من التن�افس والتص�ارع

 الصراع من أجل البقاء بین أفرادھ�ا فق�ال ب�إن ھ�ذا الص�راع و االنتخ�اب الطبیع�ي
  .ھما سبب تطور األنواع الحیاتیة إلى أنواع جدید لم تكن موجودة 
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ألن��ھ  )نظری��ة الجاذبی��ة(إل��ى وض��ع  )نی��وتن(وع��ن طری��ق التمثی��ل أیض��ا توص��ل 
الح��ظ وج��ھ ش��بھ ب��ین س��قوط األجس��ام نح��و األرض وحرك��ة القم��ر ح��ول األرض 

   .وحركة الكواكب جمیعھا حول الشمس

ال�ذي یع�د  )القیاس الشرعي( علیھ في الفقھ الذي یطلق ھو المنطقي ھذا  والتمثیل
مص��دراً م��ن مص��ادر غی��ر الش��یعیة ف��ي رأي بع��ض الم��ذاھب الفقھی��ة اإلس��المیة 

وھو القیاس الذي نھى عن�ھ األئم�ة عل�یھم الس�الم واعتب�روا (التشریع اإلسالمي 
ولھ���ذا ف���إن الش���یعة اإلمامی���ة ال  )العم���ل ب���ھ ف���ي األحك���ام الش���رعیة محق���اً لل���دین

أم��ا القی��اس ف��ي اس��تنباطاتھم الفقھی��ة ، ) التمثی��ل المنطق��ي(ذا ال��دلیل یس��تخدمون ھ��
المنطق��ي ال��ذي تق��دم بیان��ھ وتقس��یماتھ ف��ي الطریق��ة األول��ى م��ن ط��رق االس��تدالل 

بل ھو مستخدم في كل العلوم الش�رعیة و غیرھ�ا و ، المباشر فھو غیر منھي عنھ 
  .في االستدالل یعتمد علیھ

  

 )التحلیل و التركیب ( 

العملی��ات المھم��ة الت��ي یق��وم بھ��ا ال��ذھن البش��ري لمعرف��ة األش��یاء و تحدی��د م��ن 
العلمیة منھا خواصھا الحكم علیھا في مختلف المجاالت التي یخوض فیھا اإلنسان 

  .ھي عملیة التحلیل و عملیة التركیبو العملیة 

  التحلیل

و س�واء كان�ت  ذھنی�ة أو خارجی�ة ج�زاءس�واء كان�ت ھ�ذه األ(ھو تقسیم الشيء إلى أجزائ�ھ  :التحلیل

ع�زل بعض�ھا ع�ن من عناص�ر أو ص�فات أو خص�ائص، و) ھذه األجزاء بسیطة أم مركب�ة 
للوص�ول إل�ى معرف�ة العالق�ة القائم�ة بینھ�ا وب�ین  اح�داً بعض، ثم دراستھا واح�داً و

من خالل النظر في وجھ ترابط األجزاء بعض�ھا ب�بعض ، واداء ك�ل ج�زء  غیرھا
صة ب�ھ بحس�ب موض�عھ م�ن الك�ل حت�ى اجتم�ع منھ�ا الك�ل ف�أدى منھا وظیفتھ الخا

  .وظیفتھ الكبرى القائمة على تعاون األجزاء 

  :تقسیمھ
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وھ��و م��ا یق��وم ب��ھ  )الطبیع��ي(التحلی��ل الم��ادي  :ینقس��م التحلی��ل إل��ى قس��مین ھم��ا
والتحلی��ل العقل��ي الب��احثون ف��ي مختب��راتھم لمعرف��ة األج��زاء الخارجی��ة للش��يء ، 

تفید منھ في معرفة األجزاء الذھنیة للش�يء م�ن ج�نس و فص�ل الذي نس )المنطقي(
  .وغیرھا

  : التحلیل المادي - ١

عملیة مادی�ة تق�وم عل�ى ع�زل أج�زاء المرك�ب الم�ادي ع�ن ارتباط�ھ التركیب�ي ھو 
بباقي األجزاء الكتشاف حقیق�ة ھ�ذه األج�زاء و ص�فاتھا و خصائص�ھا و آثارھ�ا و 

إل�ى إمكانی�ة ارتباطھ�ا ب�أي ج�زء آخ�ر وجھ ارتباطھا بالشيء ال�ذي عزل�ت عن�ھ و 
  .غیر ذلك من مما یمكن بحثھ و اكتشاف شيء فیھ

وق��د أف��اد ھ��ذا الن��وع م��ن التحلی��ل المع��ارف المادی��ة فوائ��د كبی��رة ، فق��د توس��عت ب��ھ 
العملی�ات التجریبی�ة توس�عاً عظیم�اً ج��داً ، و اكتش�ف بواس�طتھ كثی�ر م�ن العناص��ر 

مل ھ��ذه العناص��ر ف��ي تركی��ب مركب��ات الت��ي كان��ت مجھول��ة لإلنس��ان ، وق��د اس��تع
   .  جدیدة مفیدة في مجاالت كثیرة 

  :مثالھ

) ٢(إلى عنصر األوكسجین وعنصر الھیدروجین بنسبة  -كیمیائیا  -كتحلیل الماء 
  . من الھیدروجین) ١(ین إلى من األوكسج

و جزء من الكربون  ء من األوكسجین واجزأ) ٣(وتحلیل حامض الكاربونیك إلى 
  .ن الھیدروجین جزئین م

  : التحلیل العقلي - ٢

عملیة فكری�ة تق�وم عل�ى ع�زل ذھن�ي لص�فات الش�يء الموض�وع للتحلی�ل ، أو ھو 
  .عزل خواصھ ، أو عزل أجزائھ بعضھا عن البعض اآلخر بقصد معرفة حقیقتھ
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المركب من ) المعنى(فالتحلیل العقلي عملیة فكریة یتوصل بھا الباحث إلى أجزاء 
نسان ــ مثالً ــ ھو كل مركب من أجزاء ، و بالبحث یتب�ین عنى اإلعدة معاني ، فم

الحیوانی�ة و الناطقی�ة ، وھ�ذه : لنا أن المقوم األساسي لھ م�ن أجزائ�ھ ھم�ا ج�زءان 
  )  المنطقي(النتیجة إنما توصلنا إلیھا عن طریق التحلیل العقلي 

  :مثالھ

عندما یحللھا إلى ص�فة كتحلیل العالم الكیمیائي الذي یبحث في الفضة وخواصھا، 
ویعزل ھذه الصفة في ذھنھ ویتأكد من وجودھ�ا ف�ي أف�راد أخ�رى ) البیاض(اللون 

ویعزلھا كذلك ویتأكد م�ن ) قبول الفضة للطرق(من الفضة، ثم یحللھا إلى خاصیة 
س�رعة توص�یل (وجودھا أیضا في أفراد أخرى من الفضة، ثم یحللھا إلى خاصیة 

ویعزلھا ویتأكد منھا كم�ا فع�ل س�ابقاً، وھك�ذا ) لكھرباءالفضة للحرارة والبرودة وا
 یعم���ل ف���ي بقی���ة الص���فات والخ���واص حتّ���ى ینتھ���ي إل���ى مجموع���ة م���ن الص���فات

  :، فیقول مثالً  والخصائص تعطي صورة كاملة للفضة

  ).معدن أبیض اللون قابل للطرق سریع التوصیل للحرارة و الكھرباء:  (الفضة 

  التركیب

ض���ھا ب���بعض جم��ع أج���زاء الش���يء أو رب��ط ص���فاتھ وخواص��ھ بع ھ���و :التركی��ب
، فبعد أن حلل الباحث الشيء الواحد أو أشیاء متعددة ،  للوصول إلى قوانین عامة

و بعد النظر في صقات األجزاء و خصائصھا ، وما یمكن أن تقوم بھ من وظائف 
الحظ��اً ت��أتي عملی��ة إع��ادة  التركی��ب ، أو ابتك��ار تركی��ب جدی��د یفترض��ھ التخی��ل م

بین التركیب الذي یتخیلھ و بین غایة من غای�ات اإلنس�ان ف�ي الحی�اة لت�ي المالئمة 
    .یلبیھا ھذا التركیب الجدید

  :تقسیمھ

  .ھما التركیب المادي والتركیب العقلي :ینقسم التركیب إلى قسمین أیضا

  : التركیب المادي - ١
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اق��ع یف��ا ك��امال ف��ي الوھ��و جم��ع أج��زاء الش��يء مترابط��ة ترابط��اً تظھ��ره مؤلف��ا تأل
، فھ��و عملی��ة مادی��ة تق��وم بالت��ألیف ب��ین العناص��ر المادی��ة الج��اھزة ف��ي  الخ��ارجي

الطبیعة أو التي انتھت إلیھ�ا أعم�ال التحلی�ل ، وح�ین یق�وم الباح�ث بإع�ادة تركی�ب 
مادة ما كان قد حللھا سابقاً إلى عناصرھا إنھ یمتحن بعملیتھ التركیبیة دق�ة العملی�ة 

لتي قام بھا سابقاً و صوابھا أو یكتشف عدم الدقة فیھ�ا أو خطأھ�ا و ع�دم التحلیلیة ا
  .صوابھا

أما حین یقوم الباحث باختبار مركبات جدیدة فإن�ھ یح�اول اكتش�اف ش�يء جدی�د ل�ھ 
ظ��واھر وآث��ار و ش��روط و خص��ائص ال تع��رف عل��ى وجھھ��ا الص��حیح إال بع��د 

  . ختبارالالتجربة و ا

سابقاً تركیباً   الصناعي من عنصریھ المذكورین كتركیب الكیمیائي للماء   :مثالھ
أو تركیب س�بائك جدی�دة ل�م تك�ن موج�ودة  .یشابھ الماء الطبیعي بصفاتھ وخواصھ

  .بھذا التركیب من قبل

  : التركیب العقلي - ٢

  . ھو ربط صفات الشيء أو خواصھ بعضھا ببعض في الذھن

أو من العناصر البس�یطة  ھو انتقال الذھن من األجزاء الصغیرة: و بعبارة أخرى 
إل��ى الك��ل ال��ذي یترك��ب منھ��ا ، أو یمك��ن أن یترك��ب منھ��ا ، فی��أتي م��ثالً المھن��دس 
فیجمع في مخیلتھ أجزاءاً متفرق�ةً مم�ا أختزن�ھ ف�ي ذاكرت�ھ م�ن عناص�ر األش�یاء و 
یؤلف بینھ�ا تألیف�اً مترابط�اً منطقی�اً بحس�ب م�ا یعلم�ھ م�ن ق�وانین الطبیع�ة و س�ننھا 

كار جدید غیر مسبوق ، ثم یأتي التركیب المادي لتجریبي فینفذ ھ�ذا فینتھي إلى ابت
     .قام بھ الفكر المخطط الفكري أو التركیب الفكري الذي 

كتركی��ب الع��الم الھندس��ي للمثل��ث م��ن ثالث��ة خط��وط مس��تقیمة متقاطع��ة،    :مثال��ھ
 و كالتركیب�ات البدیع�ة الت�ي .وللمربع من أربعة خطوط مستقیمة متساویة متعام�دة

  .یطالعنا بھا باقرة العمارة من أبنیة مبتكرة وغیرھا
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 ) مناھج البحث العلمي( 

   

ھ��و الطریق��ة الت��ي یتبعھ��ا العلم��اء ف��ي وض��ع قواع��د العل��م وف��ي  :الم��نھج العلم��ي
  .استنتاج معارفھ على ضوء تلك القواعد

  :شرح التعریف

ر ح��ول ك��ل مجموع��ة منظم��ة م��ن المع��ارف اإلنس��انیة ت��دو -ھن��ا –نعن��ي ب��العلم 
فعل�م النح�و ـ�ـ م�ثالً ـ�ـ عب�ارة ع�ن مجم�وع المس�ائل النحوی�ة الت�ي  موضوع خاص

التي تدور حول الكلمة و تبحث في أحوالھ�ا م�ن حی�ث البن�اء و دونھا علماء النحو 
  .اإلعراب

ھ��و الطریق��ة الت��ي ینتھجھ��ا  :یك��ون الم��نھج العلم��ي بمعن��اه الع��ام: وف��ي ض��وئھ
عل�م م��ن العل��وم للوص��ول إل��ى القواع��د  الب�احثون ف��ي دراس��ة أي موض��وع م��ن أي

، فعن��دما یح��اول الباح��ث  تاج المع��ارف عل��ى ض��وء تل��ك القواع��دالعام��ة، واس��تن
الخوض في أي موضوع من الموضوعات في أعلم م�ن العل�وم فإن�ھ س�یواجھ كم�اً 
كبیرا من المصادر الت�ي تش�تمل عل�ى مئ�ات اآلالف م�ن المعلوم�ات یق�ف الباح�ث 

لو یبین لھ الطریقة الصحیحة في أختیار الموضوع المناسب متحیراً فالبد لھ من ع
للبحث و كیفیة استعمال المصادر و ضابطة المفاض�لة بینھ�ا ، و یب�ین ل�ھ م�ن أی�ن 
یب��دأ بالبح��ث و كی��ف یجم��ع معلوم��ات البح��ث ، ث��م كی��ف ی��درس تل��ك المعلوم��ات 

بھ�ذه  للخروج بنتائج ص�حیحة بم�ا ی�وفر ل�ھ الوق�ت و الجھ�د ، و العل�م ال�ذي یتكف�ل
  . المھمة ھو علم مناھج البحث العلمي

  :تقسیمھ

) المن�اھج العام�ة(المن�اھج المنطقی�ة : تتنوع مناھج البحث العلمي إل�ى ن�وعین ھم�ا
  ).المناھج الخاصة(والمناھج الفنیة 
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     المناھج العامة

ة للبحث العلمي التي تش�مل ھي الطرق العام ):المناھج المنطقیة(المناھج العامة 
، فھي قواعد عامة یحتاجھا كل باحث مھما كان نوع العلم الذي یبحث فیھ  كل علم

  .تھأو نوع الموضوع الذي یخوض في دراس

  :شمولھا

تش��مل ھ��ذه المن��اھج جمی��ع العل��وم بأس��رھا وذل��ك ألنھ��ا تض��ع ب��ین ی��دي العلم��اء 
والباحثین القواعد العامة لوضع العلم في ھیكلھ العام وتنظیم عناصر بحثھ تنظیم�ا 

ط بعض�ھا ب�بعض وت�ألیف أجزائ�ھ تألیف�ا متناس�قا حت�ى ت�أتي متكامل�ة ومطابق�ة یرب
لقوانین التفكیر الصحیح التي تبعد البحث ع�ن العق�م وتبع�د الفك�ر ع�ن الوق�وع ف�ي 

  .الخطأ

وقد رأینا فیما درسناه من موضوعات التعریف واالستدالل وم�ا إلیھ�ا م�ن التقس�یم 
می�ع العل�وم تش�ترك ف�ي اس�تخدام ھ�ذه والتصنیف والتحلی�ل والتركی�ب، كی�ف أن ج

فإننا ال نجد باحثا من الباحثین إال وھ�و یحت�اج إل�ى تعری�ف مجموع�ة م�ن  القوانین
ألمور في بحثھ فالبد ل�ھ م�ن معرف�ة طریق�ة التعری�ف الص�حیحة ، و عل�م المنط�ق 
یوفر لھ ھذه القواعد التي لو اتبعھا في تعریفاتھ لخرجت تعریفات�ھ ص�حیحة خالی�ة 

طاء ، و كذلك االستدالل فكل باح�ث یحت�اج ألن یثب�ت ص�حة أفك�اره الت�ي من األخ
بحثھ أو إثبات خطأ األفكار المخالف�ة لمتبنیات�ھ ، ولك�ن االس�تدالل  في توصل إلیھا 

فن لھ قواعده التي إذا روعی�ت ك�ان االس�تدالل ص�حیحاً وإال ف�ال ، و عل�م المنط�ق 
وكل ھذا قد تقدم بیانھ وھي أمور ھو الذي یوفر للباحث قواعد االستدالل الصحیح 

یشترك فیھا الباحثون وغیرھم في الحاجة إلیھا ، و اآلن نرید أن نبین قواعد عامة 
وص الب��احثین یحت��اجون إلیھ��ا مھم��ا اختلف��ت موض��وعات وض��عھا المن��اطق لخص��

    .بحاثھمأ

  :وأھم القواعد العامة لمناھج البحث العامة التي وضعھا علماء المنطق ھي

الشك في كل قضیة حتى یثبت صدقھا، ف�إن كان�ت م�ن القض�ایا البدیھی�ة  یجب - ١
الب��د م��ن التأك��د م��ن ب��داھتھا، وإن كان��ت م��ن غی��ر البدیھی��ة الب��د م��ن الرج��وع إل��ى 
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فل�یس م�ن ش�أن الباح�ث أن یص�دق ویس�لم بك�ل م�ا  .الدلیل الناھض بإثبات ص�دقھا
لبح�ث و المح�رك یجده مسطوراً أمامھ من القواع�د و المعلوم�ات الش�ك ھ�و روح ا

  .لھ

؛  الموض�وع إل�ى أكب�ر ع�دد م�ن األقس�امیجب استخدام طریقة التحلیل فیج�زأ  - ٢
ألن دراسة الموضوع من دون تجزئتھ تكون متعسرة في أغلب األحی�ان كم�ا أنھ�ا 
ال تتیح للباحث فرصة دراسة الجزئیات المھمة في الموضوع ، وكثیراً ما یطال�ب 

بخط��ة (باش��رة ف��ي البح��ث ف��ي البح��وث األكادیمی��ة الب��احثون قب��ل الس��ماح لھ��م الم
، وما خطة البحث إال تحلیل للموض�وع المبح�وث إل�ى مكونات�ھ األساس�یة ) البحث

وبیان المواطن التي سیخوض في دراستھا الباحث باإلض�افة إل�ى عناص�ر أخ�رى 
  .تطلب فیھا

یج���ب أن تك���ون خط���وات البح���ث منظم���ة ومترابط���ة یب���دأ الباح���ث ب���الجزء  - ٣
، فنج��د أن الباح��ث یب��دأ  من��ھ، وھك��ذا حت��ى ینتھ��ي إل��ى المرك��بغر، ف��األكبر األص��

م فیما بعد في فصول وبعدھا تجمع الفص�ول الت�ي یجمعھ�ا ظكتابة الفقرات التي تنت
  .ه األبواب یتألف البحثذموضوع واحد في أبواب ومن ھ

وض�وع واألمثل�ة مس�توفیة یجب أن تكون الدراسة مس�توعبة لك�ل أط�راف الم - ٤
، ولھذا فعلى الباحث أن یختار موضوعاً یتناسب مع إمكانیات الباحث  كل شؤونھل

م��ن حی��ث الوق��ت و س��عة البح��ث و اإلمكانی��ات المادی��ة م��ن حی��ث الحص��ول عل��ى 
المص���ادر و ل���تمكن م���ن إج���راء التج���ارب ف���ي البح���وث التجریبی���ة ، ف���ال یخت���ار 

وع بحج�ة قل�ة موضوعاً أكبر من إمكانیاتھ ثم یھمل دراس�ة بع�ض جوان�ب الموض�
  .اإلمكانیات

، فالغای�ة م�ن البح�ث ھ�ي م�ن مقوم�ات  تك�ون غای�ة البح�ث واض�حةیجب أن  - ٥
خطة البحث فالبد أن تكون واضحة و محددة قبل الخوض في البح�ث ، ف�ال یمك�ن 
لباح��ث م��ثالً أن یج��ري دراس��ة ع��ن فئ��ة م��ن المجتم��ع وھ��و ل��م یح��دد بع��د لناحی��ة 

أو لم یحدد الغایة من بحث�ھ ) تماعیة أو الفكریةجحالة الصحیة أو االلكا(المدروسة 
ة المدروسة أو الحصول على حھل الغایة منھ تصحیح حالة معوجة في تلك الشری
الخ ، فعدم وض�وح الغای�ة م�ن ...درجة علمیة أو تقدیمھ لجھة تخطیطیة أو تنفیذیة 

  .البحث تؤثر في صحة خطة البحث و بالتالي تؤثر على نجاح البحث
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، فالنتائج التي توص�ل ألیھ�ا  تتناقض أجزاء البحث بعضھا مع بعضال یجب أ - ٦
ف��ي الفص��ل األول م��ثالً ال یمك��ن أن تك��ون مث��اراً للبح��ث و التش��كیك ف��ي الفص��ول 
التالی��ة إذ المف��روض أن الباح��ث أق��ام عل��ى ص��حتھا ال��دلیل ف��ي الفص��ل األول فھ��ي 

نتائج تن�اقض م�ا توص�ل مسلمھ لدیھ ، ھذا فضالً عن أنھ یأتي في الفصول التالیة ب
  .ألیھ في الفصل األول

، فعل��ى الباح��ث أن  ك��ل مس��ائلھ وتبع��د عن��ھ غی��ر مس��ائلھ یج��ب أن یل��م البح��ث - ٧
یتجنب االستطراد أي الخوض ف�ي أبح�اث جانبی�ة لیس�ت م�ن ص�لب البح�ث ، ف�إن 
احتاج إلى ھذه األبحاث فلیذكرھا في الھامش أو في ملحق بالبح�ث حت�ى ال تخ�تلط 

  .لتي ھي من صلب البحث بغیرھا من األبحاثاألبحاث ا
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